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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

LIERNE KOMMUNES KULTURSTIPEND 2021 
 

Lierne kommune deler ut kulturstipend på inntil kr 15 000,- som kan deles på flere 

søkere.  Stipendene kan tildeles person, lag eller organisasjon med tilknytning til 

kommunen.  Stipendene er ment å være en inspirasjon for spesielt aktive som er i 

virksomhet på et eller flere områder innenfor det utvidete kulturbegrep.  

Stipendet kan utdeles både for utøvende virksomhet og administrativ innsats. 

Utvalg for folk og livskvalitet kan velge og ikke dele ut stipender hvis det ikke 

foreligger verdige søkere. 

     Søknadsfrist 20. august 2021 

 

Begrunnet søknad sendes:  

Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli eller  

postmottak@lierne.kommune.no  

 

 

KONSTITUERT RÅDMANN 
Merete Gjertsås er konstituert Rådmann uke 21.     Ordfører 

 

LI-MARTNA OG KULTUR- OG NÆRINGSVUKKU 
Kultur-og næringsvukku i Lierne i uke 29 som avsluttes med Li-martnasdag  

lørdag 24. juli på museet i Sørli. 
 

Har du planer/ideer til aktiviteter eller arrangement så ta kontakt med kulturleder på 

telefon, 950 29 332, eller send en mail til inger.karine.aagard@lierne.kommune.no 

        Li-martnas komiteen 2021 

 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
mailto:inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
http://www.google.no/imgres?q=facebook&start=152&um=1&hl=no&sa=N&tbo=d&biw=1920&bih=915&tbm=isch&tbnid=Xn_hTBsza4rOiM:&imgrefurl=http://www.insidefacebook.com/2012/10/04/facebook-clarifies-how-like-plugin-works-addresses-privacy-concerns/&docid=GdHtFTIv_lc5vM&imgurl=http://www.insidefacebook.com/wp-content/uploads/2012/10/facebook_like_button_big.jpeg&w=490&h=218&ei=iRzsUIGJMIzU4QSw14GoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=635&dur=109&hovh=150&hovw=337&tx=134&ty=88&sig=117277935861702400892&page=4&tbnh=111&tbnw=250&ndsp=54&ved=1t:429,r:63,s:100,i:197
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INFORMASJON FRA HELSE OG OMSORGSETATEN I 

FORBINDELSE MED SOMMEREN 2021. 
 

I forbindelse med ferieavvikling i helse og omsorgsetaten sommeren 2021 gjøres noen grep 

for å kunne tilby gode tjenester samt også avvikle ferie.  

Coronatelefonen avvikles fom 1. juni og henvendelser styres til ordinært 

tjenesteapparat.  

 

Vi ønsker at innbyggere skal ta kontakt med oss på følgende måte: 

• Har du behov for å bestille en koronatest grunnet symptomer forenlig med Covid-19 

ring Lierne legekontor i den ordinære åpningstiden. 

 

• Spørsmål om innreisebestemmelser: ring politiet tlf. 02800 

 

• Er du arrangør til et arrangement i Lierne kommune ber vi deg fylle ut «Sjekkliste 

arrangement». Smittevernlege vurderer og veileder det enkelte arrangement ut ifra 

Folkehelseinstituttets anbefalinger. Du vil få tilbakemelding pr tlf eller mail. Vær ute i 

god tid og send inn sjekkliste minimum 14 dager før arrangementet. 

 

• Vi oppfordrer innbyggere, som skal fornye sine resepter, til å henvende seg til 

legekontoret i god tid.  (Resepter som bestilles kan ikke forventes å bli fornyet samme 

dag) 

 

• Vaksinasjon Covid-19 pågår fortløpende i takt med mottak av vaksiner. Nå starter 

vaksinasjon av innbyggere i risikogruppe som blir kontaktet og får time fortløpende. 

Videre informasjon kommer.  
 
 

På nettsiden www.helsenorge.no finner du oversikt over regler og anbefalinger 

tilknyttet koronasituasjonen. 

 

Lierne 

legekontor 

Tlf 

74 34 35 

00 

Man-fre  

kl 9-11 og 13-15 

Bestilling av time til 

fastlege 

Bestilling av covid-19 test 

Fornying av resepter 

Vaksinetelefon  Tlf 

477 63 

197 

Man-tors 

Kl 14.30 -15.30 

Henvendelser ang 

vaksinasjon  

Helse Norge   

www.helsenorge.no 

Nettsted med tilgjengelig 

informasjon rundt 

koronasituasjonen 

 

Politiet Tlf 

02800 

 

 

Spørsmål 

innreisebestemmelser 

Arrangement i  

Lierne 

kommune 

  
Sjekkliste arrangement 

Alle arrangører bes sende 

inn sjekkliste til vurdering 

/ veiledning 

 

Mvh Helse og omsorgsetaten 

http://www.helsenorge.no/
http://www.helsenorge.no/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/informasjon-om-koronavirus/arrangement/
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Styret i Finnlistuggu treningssenter ønsker å inviterere til dugnad mandag 31. mai  

kl. 18.00. Det blir dugnadsjobbing både inne og ute.  

    Velkommen til en hyggelig stund sammen med oss i styret!       

 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 30. mai: Ingen gudstjeneste i Lierne 

Søndag 6. juni: Gudstjeneste i Tunnsjø Kirke kl. 11.00 ved sokneprest  

    Martin Ottosson 

Søndag 13. juni: Gudstjeneste i Nordli Kirke kl. 11.00 ved sokneprest  

    Martin Ottosson 

Søndag 20. juni: Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 ved prost Frode Askekjær 

 

LAG OG FORENINGER 
 

STØTTE FRA LIERNE SNØSKOTERKLUBB  
I år som i fjor ønsker Lierne Snøskoterklubb å støtte dugnadsånden i lokale lag og 

foreninger i Lierne.  

 

Begrunnet søknad med beskrivelse sendes til: Lierne Snøskoterklubb  

v/Rita Tangen på e-post riktangen@hotmail.no 

Søknadsfrist 1. juli. 

         Styret i Lierne Snøskoterklubb 
 

 

Årsmøte i Lierne Arbeiderparti onsdag 02.06.21 kl. 1800 
Lierne arbeiderparti avholder årsmøte ved Lierne gjestegård onsdag 02.06.21 kl. 1800. 

Vanlige årsmøtesaker. 

Andre saker som ønskes tatt opp meldes til leder. 

Påmelding til leder på tlf. 99514138.  

       Lierne arbeiderparti, Jørn Ove Totland/leder 
 

 

 

mailto:riktangen@hotmail.no


 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 4  

 

SYKKELTRIM 2021  
Lierne IL gjennomfører årets sykkeltrim i samme stil som i fjor. Det blir altså ikke 
et oppmøtested for registrering eller servering. Sykkeltrimmen foregår i hele uke 
23, fra mandag 07.06 til søndag 13.06. Om du heller vil gå, løpe eller gjøre 
annen type aktivitet, så kan du likevel melde deg på og være med i trekkingen av 

premier      
Du velger altså selv hvilken dag og tid du vil sykle – ut i fra vær, vind, jobb og 
fritid. Det du må gjøre for å registrere deg er å betale på Vipps til nr. 563049, og 
trimme når det passer deg i løpet av uke 23.  
Førstepremie voksen: 1500 kr.  
Førstepremie barn: 1500 kr.  
Andrepremie: 500 kr 
Tredjepremie: 500 kr 
 
Pris: 150 kr for familie, 50 kr per person (voksen/barn). Vippsnr. 563049. 
Dersom du betaler for flere må vippsen merkes med navnene til de som deltar, 
slik at alle sykkeltrimmere blir med i trekningen.  

 

Vinnere blir annonsert i Li-Nytt og på Facebook, og vil bli kontaktet for 
overlevering av premie. Håper mange av dere vil delta på årets sykkeltrim!  

Husk drikkeflaske             Lierne IL, Aktivitetsgruppa  
 

 

DIVERSE 
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