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Gratis annonsering for Næringslivet i Lierne 

 
Kjære Libygg 

«Det ble ei underlig tid». Fem små ord, som mange av oss har sagt eller tenkt de siste 12 dagene. 

Fem små ord som beskriver en hverdag som ble så annerledes enn det vi var vant til.    

Da statsminister Erna Solberg torsdag 12. mars sa at de mest drastiske tiltak siden krigen ville bli 

iverksatt i Norge, hadde i vertfall jeg litt vanskelig for å skjønne hva det ville bety. I første omgang 

skulle dette var til 26. mars, men mange har nok skjønt at dette kom til å vare lenger. Nå i dag, 

tirsdag 24. mars kl 16.00, har Statsministeren akkurat fortalt oss at tiltakene skal videreføres til over 

påske, til den 13. april.  

Vi er bedt om å stille opp på dugnaden i solidaritet ovenfor risikoutsatte grupper, de som vil bli 

alvorlig syke og kanskje ikke klare seg gjennom sykdommen. En dugnad som ved første tanke 

kanskje kunne virke ganske lett å bidra i. Men som vi etterhvert oppdaget, denne dugnaden ville 

kreve mye av oss alle, skolene og barnehagene er stengt, ingen kveldsaktiviteter, et helsevesen som 

forbereder seg at mange skal bli syke, et næringsliv som mister oppdrag og inntekter, som igjen fører 

til permitteringer-  ja alle berøres vi på en eller annen måte da hverdagen vår ble så totalt forandret.  

Vi er tross alt heldige vi som bor her i vår lille krok av verden, selv om dagene er blitt annerledes ser 

vi at samfunnet vårt fungerer. Jeg ser at dere alle stiller opp på dugnaden på hver deres måte. Jeg er 

skikkelig imponert over hvordan dere ansatte i skoleverket og dere skolelever har løst 

hjemmeundervisning, hvordan dere i helsevesenet forbereder dere på smitte også i Lierne, hvordan 

næringslivets, tross tøffe dager, står på for det beste for lokalsamfunnet.  

Nå vet vi at tiltakene skal vare til over påske, det kan føles veldig lenge, men sammen må vi fortsette 

dugnaden, støtte og hjelpe hverandre slik at vi klarer å ta knekken på dette viruset og komme oss 

tilbake til hverdagen. For hverdagen den vil komme, men jeg tror at den hverdagen vi kommer 

tilbake til vil være annerledes enn den vi gikk fra den 12. mars, vi må ta med oss alle de gode tankene 

og kreativiteten som alle nå viser i vår nye hverdag når alt dette er over.  

Så kjære Libygg, forsett å bidra i dugnaden, ta godt vare på hverandre, ring, snap, chat, bruke  

facetime eller hva det måtte være for å holde kontakten med famille, venner og naboer.  

Når alt er over, skal vi gi hverandre alle de klemmer som vi ikke kan gi nå.  

           Bente Estil, ordfører 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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INFORMASJON FRA LIERNE LEGEKONTOR 
Lierne legekontor vil fra og med uke 13 også tilby innbyggere å bestille timer og 

mulighet for konsultasjon over video med fastlege. 

For å bestille time til din fastlege gjør du følgende: 

 

1. Logg inn i PasientSky-appen til iOS eller Android, eller via pasientsky.no 

 

2. Søk opp LIERNE LEGEKONTOR for å se når din fastlege tilbyr ledig time til 

videokonsultasjon 

 

3. Velg ønsket dato og klokkeslett, og reserver din time 

 

4. 10 minutter før din time starter, logger du inn i PasientSky og starter 

konsultasjon ved å trykke på «Start videokonsultasjon» 
 

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med oss!   Mvh Lierne legekontor 

 

 

OBS! MELD FRA OM KARANTENE TIL LEGEKONTORET 
Det er nå flere som sitter i karantene i Lierne. Smittevernlegen i Lierne skal være 

orientert for å kunne følge opp, de som er i karantene. 
 

Det skal meldes til legekontoret tlf. 74 34 35 00 hvis man er i hjemmekarantene. 

Dette gjelder alle som er i denne situasjonen i dag, og med tilbakevirkende kraft fra 

11.03.2020, og alle som kommer i denne situasjonen fremover. 

            Smittevernlegen 

 

 

LIERNE HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTE ER NÅ 

PÅ FACEBOOK! 
Her kommer vi til å legge ut en del informasjon, tips og råd for unge og deres 

foresatte. 

Ikke minst ser vi behovet for det i disse koronatider da de fysiske møteplassene ikke 

lenger er til stede og det ikke er like enkelt å nå ut med informasjon. 

Tips gjerne de som ikke er på Facebook om siden, og så håper vi at dette kan være en 

kanal både unge og foresatte opplever som nyttig. I tillegg er det en arena der foresatte 

også kan få informasjon som angår de yngre barna. 

Dere når oss som før på helsestasjon ved å ringe 743 43 500/ 743 43 457/ 974 33 362. 

         Vennlig hilsen Ellen og Olga    

 

ALLE BARNEHAGER OG SKOLER ER FORTSATT STENGT 
Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med  

13. april. Perioden kan bli forlenget.  

Skolene skal fortsatt gi elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt 

det lar seg gjøre.       Oppvekst- og kulturetaten 
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MELD FRA VED MISTANKE OM KORONAVIRUS 
 

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Nå kan du melde fra til 

Folkehelseinstituttet (FHI). Har du spørsmål om koronaviruset kan du ringe 

informasjonstelefonen eller bruke chatbooten til FHI.  

 

Du kan melde fra på vegne av deg selv, ditt barn under 16 år, eller for en som har gitt 

deg fullmakt på Helsenorge. 

 

https://helsenorge.no/koronavirus/koronasmitte 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://helsenorge.no/koronavirus/koronasmitte
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NAV INDRE NAMDAL’S NYE TELEFONKØER FRA 20. MARS OG INNTIL 

VIDERE: 

Ved behov for økonomisk sosialhjelp, ta kontakt på telefon: 45 83 78 40 

For andre henvendelser, ta kontakt på telefon:            41 26 05 87 
Vi oppfordrer alle som har mulighet til å ta i bruk www.nav.no (Ditt NAV). Her kan 

du sende spørsmål til NAV og få svar.  

Dersom du ikke kan benytte våre digitale løsninger, tar du kontakt på telefon. 

         NAV Lierne v/Lena Mari 

 

 

EN STOR TAKK for minnegaven vi fikk i forbindelse med begravelsen til 

Paula Engelin og Anna Lovise Ness.      Omsorgsetaten 

 

 

HVA KAN VI FINNE PÅ AV KULTURAKTIVITETER I DISSE 

KORONATIDER? 

Oppfinnsomheten settes på prøve! 

Har dere forslag på hva vi finne på av aktiviteter uten å samles fysisk innendørs? 

 

Send forslag til kulturlederen på mail: inger.karine.aagård@lierne.kommune.no  

eller ring mobil 950 29332.     Oppvekst- og kulturetaten 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:inger.karine.aagård@lierne.kommune.no
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Lierne kommune har to ledige stillinger ved Lierne Legekontor. 
 

1. Ledig 100 % stilling som kommuneoverlege  
2. Ledig 100 % 1 års-vikariat som privatpraktiserende lege 

 
Lierne legekontor består av 100 % kommuneoverlege, 100 % lege med driftstilskudd samt 100 % 
helsesekretær og 100 % sykepleier.  
Lierne legekontor holder til i moderne lokaler fra 2016 og er samlokalisert med sykehjemsavdeling, 
omsorgsboliger, omsorgshybler, kontor for hjemmebaserte tjenester, familieenhet, jordmor, fysio-
/ergoterapi, samt tannlegekontor. 
 
Vår kommuneoverlege skal starte i ny stilling og vi søker hans etterfølger. Tjenesten er ledig fra og med 1. 
juni 2020. Kommuneoverlegenstillingen er på 100 %, derav kurativ fastlege med en liste på 500 innbyggere. 
Resten av stillingen er på 30 % kommuneoverlegeoppgaver i Lierne og 20 % kommuneoverlegeoppgaver i 
Røyrvik kommune.  
 
Vår privatpraktiserende lege er i et studieløp til spesialist i allmennmedisin. Han skal fra og med august 2020 
starte med sykehuspraksis med varighet 1 år. Vi søker etter hans vikar under perioden.  
Legen har allmennlegeoppgaver i 60 % i Lierne kommune, her inngår fastlegeliste med tak på 1000. 
Resterende 40 % er allmennlegeoppgaver i Røyrvik kommune, her inngår fastlegeliste med tak på 500. 
Røyrvik legekontor defineres som et utekontor. Ingen utgifter for legekontor i Røyrvik.  
 
Lierne deltar i legevaktsamarbeid for Indre Namdal (6 delt vakt) samt at vi er med på felles legevaktsentral 
for Namdalskommunene og Legevaktordningen i Namdalen (LINA).  
 
 
For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:  
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså 6 ganger så stor som Oslo eller like stor som Vestfold.  
Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv. 
I kommunen bor det 1355 personer, så det er god plass til flere. Kommer du flyttende med familie garanterer 
kommunen barnehageplass. 
Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling – «..Det henne fe me te..» 
 
Når du sender søknaden kan det være greit å vite: 

- Vi søker etter deg som har norsk autorisasjon som lege. 

- Har allmennmedisinsk erfaring 

- Fortrinnsvis spesialist i samfunnsmedisin ifht stilling nr 1 

- Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin ifht stilling nr 2 

- Kunnskap og kjennskap til offentlig forvaltning og helsearbeid 

- Har gode evner til samarbeid, tverrfaglig samarbeid 

- Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne 

- Personlig egnethet vil bli vektlagt 

 

- Stillingsprosent: 100 %  

- Lønn etter avtale og flyttegodtgjørelse 

- Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut fullstendig) 

- Søknadsfrist: 15.04.20 

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingene kan du gjerne ta kontakt med helse og omsorgssjef, Edith 
Valfridsson tlf; 74343453/ 95799475 eller mail; edith.valfridsson@lierne.kommune.no eller nåværende 
kommuneoverlege Peter Mielcarek, mail: peter.mielcarek@lierne.kommune.no eller privatpraktiserende 
lege Zaman Gilani, mail zaman.gilani@lierne.kommune.no 
 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:edith.valfridsson@lierne.kommune.no
mailto:peter.mielcarek@lierne.kommune.no
mailto:zaman.gilani@lierne.kommune.no
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

Alle oppsatte gudstjenester i Lierne er avlyst inntil videre. Innmeldte kirkelige 

handlinger så som dåp, vielser og gravferd kan gjennomføres men med sterke 

begrensninger i antall deltakere. Kontakt kirkevergen (90965630) for nærmere 

opplysninger om hvilke muligheter som finnes. Etter anmodning fra kirkerådet er 

vårens konfirmasjoner utsatt til etter sommerferien. 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

JULE GRENDEHUS 
avholder årsmøte pr. mail. Annonsert møte avlyses. Send din mailadresse til 41651799 

innen 30. mars for tilsending av årsmelding, regnskap, valginnstilling.  

Du er da påmeldt. Ingen saker utover valg.      Styret 

 
 

NORDLI PENSJONISTLAG 
All virksomhet fremover lar vi bero inntil videre p.g.a. koronaviruset. Vi er en sårbar 

gruppe så vi må ta vare på hverandre.       Styret 
 

 

DIVERSE 
 

Enn skul litt true, men det e sænt 

I bli 60, det kan itj sættes på vænt 

I disse Korona-tider bli e dåle me kalas 

Kun me di nerestan (håp i), det bli stas 

Te dåkk som e tænkt meig en oppmerksomheit 

      vil i be; 

gje en slant te Sørli samfunnshus, 

    dæm bli gla ferr det. 

Kontonr. dæmmes e: 4480 20 01824 

På forhånd Tusen Takk ifrå meig 

   og samfunnshusets sitt styr.   Elin Margrete Østnor 
 

 

LIERNE VILTFOREDLING SØKER VI ETTER NY DAGLIG LEDER  
som skal lede bedriftene og de ansatte fremover. Du får jobbe med spennende 
prosjekter og kvalitetsprodukter for et nasjonalt marked. Ledergruppen består i 
tillegg til daglig leder av kontoransvarlig og produksjonsleder. Tiltredelse er 
berammet til 01.08.20.   
Se hele stillingsannonse på Lierne utvikling sin hjemmeside: 
www.lierneutvikling.no   Søknadsfrist onsdag 15.04.20. 

 

http://www.lierneutvikling.no/
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MATKROKEN KVELIA.  

TLF.95864011  

E-POST: kve-bua@online.no 
 
 

MATKROKENMEBYGDA  

TLF. 74339150  

E-POST: mebygda.matkroken@coop.no 
 
 

MATKROKEN LIERNE 

TLF. 41210589 

E-POST: post@liernes.no 
 

 

JOKER LIERNE 

TLF. 74338561 

joker.lierne@joker.no 

 

mailto:kve-bua@online.no
mailto:mebygda.matkroken@coop.no
mailto:post@liernes.no
mailto:joker.lierne@joker.no
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Er du en av de som kunne tenkt seg en noe enklere tilværelse i hverdagen? 

Stadig flere når pensjonsalderen i store og upraktiske hus med store utearealer 

som skal vedlikeholdes. 

 

 

 

Midt-Norsk Byggservice AS vurderer å sette i gang med et boligprosjekt, lik den 

på Jule, i Mebygda. Boligene skal være enkle og praktiske, der noen andre tar seg 

av plenklipping og snørydding. 

 

 

 

 
 
Noen nøkkeltall, med alle mulige forbehold: 
Bruksareal pr- leilighet   60 m² BRA + carport og bod 
Eget innskudd i leiligheten  kr. 770-780 000,- 
Husleie, inkl. andel felleskostnad kr. 7 500 – 8 000,- 
Evt. eierandelandel i borettslaget kr. 5 000,- 
 
 
Tillegg til overnevnte overslag: 
Hvitevarer til kjøkken 
Strøm, TV og fiber 
 
 
 

Om du synes dette ser interessant ut, ta direkte kontakt med André Solberg for en 
uforpliktende prat. 

 
Du finner han på næringsbygget i Mebygda (gamle NTE-bygget)  

eller ring 91 66 71 12 
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Friskgården har utviklet, prøvd ut og dokumentert læring og mestring som en effektiv medisin i 
kampen mot sykefraværet – vi deler gjerne denne resepten! 

Forskning viser at arbeid er den viktigste helsefaktoren i vår kultur. Å sikre at alle 
medarbeidere mestrer jobben og livet er arbeidsgivers viktigste bidrag for å styrke 
lønnsomheten i virksomheten. 
 

Situasjonen vi står i er både surrealistisk og skremmende, både for 

bedriften, medarbeiderne og deres familier. Det handler om økonomisk 

overlevelse, livsmestring og så gode hverdager som mulig.  

Vi på Friskgården Grong står klare til å være behjelpelig i denne krevende 

tiden som kommer.  
Noe av det vi leverer er: 

 Risikoanalyser 

 Lederstøtte  

 BHT avtale 

 Frisk Bedriftsavtale (For bedrifter med BHT avtale hos annen leverandør) 

 40-timers HMS kurs for verneombud  

 HMS kurs for ledere 

 Arbeidsmiljøutvikling 

 Sykefraværsoppfølging 

 Lederhelseprosjekter 

 
Dersom du har behov for å styrke lønnsomheten i din bedrift, kan det være en god 
ide å ta en prat med en av våre bedriftsveiledere. Friskgården er best på jobcrafting 
for lønnsomt nærvær. 
 

Friskgården Grong 
Tlf. 743 12 300 
 
Kontaktinfo 
Bendy Appelkvist, Daglig leder 
+47 995 25 085 
bendy.appelkvist@friskgarden.no 

 

 

 

 

callto:+47%20995%2025%20085
mailto:bendy.appelkvist@friskgarden.no
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