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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

SOM FØLGE AV PERMISJONSAVVIKLING I ØVRE NAMDAL 

LANDBRUK OG UTMARK  

må alle henvendelser knyttet til skog og utmarksforvaltning rettes til Andreas Leistad. 

Dette gjelder fram til jul. 

Telefon: 93096128 

E-post: andreas.leistad@lierne.kommune.no   Øvre Namdal Landbruk og utmark 

 

 

 
 

ØNSKE OM TILKALLINGSVIKARER I RENHOLDSTEAMET 
Renholdsteamet i Lierne kommune trenger vikarer og tilkallingshjelp ved sykdom og 

ekstra oppgaver i teamet. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til skoler, barnehager i 

Sørli og Nordli og på Helsetunet i Nordli.  

Er du interessert å stå på tilkallingsliste for renholdsteamet, ta gjerne kontakt med 

Kristel R. Stuenes på tlf. 48245273 eller Finn Stephan Dybvik på tlf. 481 18 777. 

 

 

HISTORIA OM HOTELLET I TUNNSJØEN, KISKAIA OG DAMPBÅTEN  

Frakting av kis på isen over Limingen og til Vollmoen, omlasting til dampbåten for 

videre befraktning videre til Sverige. 

Dette var næringsutvikling i Lierne første del av 1900 tallet. 

Eli Margreta Haugen tar oss med inn i en historie om dampbåt, kiskai, hotell. 

Møt opp ved grillhuset ved Tunnsjøsamfunnshus kl 14.00 søndag 13. september, 

og få historien sammen med bålkaffe. Etter historietimen blir det en vandring til både 

kiskaia og hoteltomta. 
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LIERNE KOMMUNE 

«Lierne – Det gode vertskap» 

 
 

                    
 

 

Lierne kommune har ledig vikariat, 50 % stilling som ergoterapeut, fra 
09.11.20 til 07.08.21, med mulighet til forlengelse.  
 
Ved enhet for fysio- og ergoterapi jobber fysioterapeut, privatpraktiserende fysioterapeut, hjemmetrener 
hverdagsrehabilitering og ergoterapeut. Vår ergoterapeut skal ut i permisjon og vi søker hennes vikar.  
 

Jobben består av følgende: Individuell veiledning og hjelpemiddelformidling, organisering av 

hverdagsrehabilitering i samarbeid med fysioterapeut og helsefagarbeider, vurdering og kartlegging 
av funksjon og behov hos hjemmeboende, beboere på sykehjem, elever i skole, ansatte på 
arbeidsplasser i Lierne kommune. Bistand til innbyggere ved rehabilitering etter sykdom/skade, 
generelt forebyggende/helsefremmende arbeid, gjennomføring av forebyggende hjemmebesøk til 
79 åringer.  
 
 
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 søker kan det være greit å vite: 

- Vi søker etter deg som er ergoterapeut (fysioterapiutdanning kan vurderes). 

- Vi søker etter deg som er kreativ, løsningsorientert og fleksibel. 

- Personlig egnethet vil bli vektlagt 

 

- Stillingsprosent: 50 %  

- Lønn etter avtale 

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

- Søknadsfrist: 24.09.20 

- Oppstart 09.11.20. 

- Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse 

Dersom du har spørsmål som gjelder stillingen kan du gjerne ta kontakt med gruppeleder ved fysio- og 
ergoterapien Turid Solum Gjertsås tlf 97646837 / turid.gjertsaas@lierne.kommune.no, eller helse og 
omsorgssjef, Edith Valfridsson tlf 95799475 / edith.valfridsson@lierne.kommune.no 
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HØSTKAMPANJE PÅ TRENING!  

Nå når høsten har ankommet kan det være mer fristende å trene innendørs, derfor 
kjører Finnlistuggu treningssenter kampanje på halvårs- og årskort! Fra 14.september 
og frem til 1.oktober vil det koste 2800,- for et årskort og 2000,- for halvårskort!  
 

Priser ellers:  
Årskort: 3500,- 
Halvårskort: 2500,- 
Månedskort: 500,- 
Drop-in: 100,- 
 

Treningskort kjøpes på Joker jule, eller på VIPPS.  
 

Smittevernreglene gjelder fortsatt - Takk for at dere overholder de. 

Velkommen på ei god treningsøkt innendørs! 😊 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 13. september: Ingen gudstjeneste i Lierne 

Lørdag 19. september: Konfirmasjonsgudstjeneste i Nordli kirke kl. 11.00 

Konfirmasjonsgudstjeneste i Tunnsjø kirke kl. 14.00 

Søndag 20. september: Konfirmasjonsgudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 
 

Vippsnummer til årets konfirmanter. 

På oppfordring fra årets konfirmanter får dere nå mulighet til å vippse pengegaver til 

konfirmantene. Dette er som et alternativ til penger i kort/konvolutt. 
 

Nordli: 

Kine Katherine Sandvik, vippsnr. 976 27330 

Marja Linnea Alexandra Gosen Jåma, vippsnr. 906 69668 

Monrad Fagerstrand, vippsnr. 955 52207 

Kersti Johanna Gåsbakk, vippsnr. 954 14835 

Sanna Kristina Totsås, vippsnr. 976 67652 
 

Tunnsjø: 

Kevin Rognli Skaalbones, vippsnr. 472 74594 

Svein Oliver Granli, vippsnr. 907 33635 
 

Sørli: 

Anders Bergli Formo, vippsnr.  477 53 031 

Håvard Gåsbakk Freland, vippsnr.   415 98 706 

Jacob Nicolay Gåsbakk, vippsnr.   910 09 113 

Markus Andre Gåsbakk, vippsnr.   905 77 819 

Gabriela-Keneli Laar, vippsnr. 949 81 416 

Thea Gjertsås Linmo, vippsnr.  902 30 795 

Elise Kristina Skjeflo, vippsnr.   949 80 940 
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LAG OG FORENINGER 
 

LIERNE SENTERPARTI 
Nominasjon av kandidater til Stortingsvalgslista for Nord-Trøndelag SP. 

Medlemmer ønskes velkommen til nominasjonsmøte på Lierne samfunnshus, 

kommunstyresalen 14. september kl 19.00. Liste over navn fra første runde vil bli delt 

ut. Enkel servering.        Styret 
 

 

VIKTIG MELDING TIL INNBYGGERNE FRA LIERNE SKYTTERLAG 

Lierne skytterlag går nå ut til sine medlemmer og andre innbyggere for å starte en 

sponsorkampanje til inntekt for ny skytebane som allerede er under bygging. Det vi 

ønsker er at hver bidrar med kr 1000,-, men det er lov å gi mer, og det er lov å gi 

mindre dersom man synes at 1000 kr er for mye. Alternativet kan bli at vi må øke 

medlemskontingenten betydelig i framtida. For hver krone vi klarer å samle inn på 

denne måten, har Lierne kommune lovet å bidra med samme sum, slik at dersom vi 

klarer å samle inn f. eks 100 000,-, vil kommunen bidra med samme beløp. (Husk at 

1000 kr er ca prisen på en pakke jaktammunisjon, noe mange har spart seg i år). Vi 

oppfordrer særlig jaktlederne under årets elgjakt til å utfordre sine jaktkamerater til å 

bidra. Det er tross alt de som vil få mest glede og nytte av ny-bana i årene framover. 

Vi vil også gå i dialog med Lierne jeger & fisk for å få til et samarbeid om bruken av 

plassen og deler av anlegget. 

Beløpet man ønsker å bidra med kan enten betales med vips til 100 956, eller overføres 

til konto: 4448 13 12164. 

Så håper vi at så mange som mulig av kommunens innbyggere vil være med å bidra til 

at vi får et topp moderne og driftssikkert anlegg som både vi og kommende 

generasjoner vil ha glede av i mange 10-år framover.     Styret 

 

 

DIVERSE 
 

ØNSKER INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN MIN! 

             Stig 
 

 

MØTER I LIERNE 
Hos Odd Totland fredag 11. september kl 18.00.  

Nordli menighetshus lørdag 12. september kl 18.00. 

Tale og sang av Hans Bergane.       Arr. Sarepta 
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