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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

RÅD OM FRITIDSREISER INNENLANDS INNTIL VIDERE: 
Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og 

planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til risiko for smittespredning mellom 

steder. Reiser til hytte hvor man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer 

eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør dermed ingen fare 

for smittespredning. 

Ved fritidsreiser er det viktig å holde seg til de generelle rådene: 

 Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du 

være hjemme. 

 Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om minst en meters 

avstand til andre i dine omgivelser, og i størst mulig grad bare være sammen 

med de du er sammen med til vanlig og er på reise med. 

 Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker, ta om 

nødvendig med det du trenger hjemmefra. 

 Unngå kollektivtransport når det er mulig. 

 Du skal heller ikke reise når du er i karantene, heller ikke på hytta. 

 Reis hjem, hvis tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller 

på reise. 

 Sjekk hjemmesiden til kommunen du skal reise til om de har lokale restriksjoner 

eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt for å 

sjekke dette ut eller be om unntak hvis de har lokale restriksjoner eller råd, men 

forhold deg til disse. 

 Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for 

redningstjenesten eller helsetjenesten. 
 
 

Se utfyllende info på:  https://helsenorge.no/koronavirus/reise 

 

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://helsenorge.no/koronavirus/reise
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LIERNE KULTURSKOLE – INFORMASJON TIL FORESATTE 

Viser til tidligere gitt fellesinformasjon til foresatte i barnehager og skoler om at vi i 

perioden med stenging av barnehage og skoler kun har gitt tilbud om individuelle 

tilbud via Teams. Gruppetilbud har vært avlyste. Skolene er nå inne i en periode med 

gradvis åpning, og det åpnes også for å åpne opp for kulturskoler «fysisk» igjen.  

Den 1. mai ble det offentliggjort en smittevernveileder for kulturskoler, og det må 

lages interne rutiner som følger opp den før vi kan åpne opp for tilbud på plass i skolen 

igjen. Spesielt viktig her vil være sambruken av lokaler med skoler.   

Vi håper at vi kan komme i gang med flere tilbud fysisk fra den 11. mai. Lærerne vil gi 

informasjon direkte til elever/foresatte når de blir startet opp.   

Det er enda ikke avklart hvordan vi kan gjennomføre felles 

vårshow/avslutningskonsert. Det blir et møte i FAU for kulturskolen neste uke hvor 

dette blir avklart. Det ventes nye retningslinjer for kulturarrangementer den 7. mai.  

Kontaktperson ved spørsmål er for tiden oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren,  

94 97 99 73.  

Vi ønsker samtidig å minne om den kommende fristene for opptak/ending (20. mai) og 

oppsigelse av plass i kulturskolen (10. mai).        Oppvekst- og kulturetaten  

 

 

KARANTENEREGLER 
Vi minner om karanteneregler for reiser utenom Norges grenser. Alle som kommer fra 

reiser i utlandet skal i hjemmekarantene i 14 dager fra den dagen de kommer til Norge. 

Dette gjelder også kortere dagsturer til Sverige. 

 

Dersom man ikke faller inn under noen av unntakene fra karanteneplikt kommer man i 

14 dagers karantene når man har vært i Sverige. Dette gjelder uansett om man blir 

stanset i grensekontroll eller ikke. Dette er altså i stor grad basert på tillit. Den som har 

satt seg selv i karantene skal melde ifra til legekontoret i den kommunen de bor.  

 

Hvis en har startet opp i jobb, skole eller barnehage etter hjemkomst uten å satt seg i 

karantene, så skal en tilbake i karantene, regnet fra hjemkomstdato 

 

Arbeidstakere som reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser 

grensene mellom Norge og Sverige er en av de få unntakene fra karantene når de reiser 

til og fra arbeid. Personer dette gjelder må samtidig forholde seg til de enhver tid 

gjeldende regler i Sverige. Det finnes ytterligere noen få unntak fra karantenereglene. 

De kan en lese om på https://helsenorge.no/koronavirus/reise 

 

 

 

 

https://helsenorge.no/koronavirus/reise
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INFORMASJON CORONATELEFON OG TESTKRITERIER FOR 

SARS-COV2 
 

«Coronatelefonen» er åpen alle hverdager mellom 08.00-12.00 

Telefonnummer: 90620664 

Ved spørsmål, kontakt oss gjerne! 

 

Testkriterier for covid-19: 

 

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert 

rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon  

som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som 

er:  

 

 Pasient med behov for innleggelse. 

 Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon. 

 Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. 

 Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*. 

 Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, 
eller etter reise. 

 Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning. 

 Andre med mistenkt covid-19. 
          Helse og omsorgsetaten 
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SOMMERJOBB FOR SKOLE-UNGDOM, 2020 
Lierne kommune hadde veldig gode erfaringer med å sysselsette flere ungdommer 

gjennom sommeren i 2016 - 2018. Derfor søker vi også i 2020 etter ungdommer/unge 

voksne som ønsker å jobbe i sommerferien. Arbeidet kan omhandle vedlikehold av 

kommunale bygg og anlegg, og skogrydding. Arbeidet vil foregå både i Sørli og i 

Nordli. Vi ønsker oss også livsgledeungdommer som kan jobbe ved Lierne Helsetun 

og følge opp livsgledearbeidet der.  

Nedenfor ser du de ulike alternativene du kan søke på. Arbeidet er inndelt i ulike 

perioder og områder - du oppgir i søknaden hvilke perioder og områder som er 

aktuelle for deg.  

 

1. Uke 27-28-29 (29.06.20 - 17.07.20) Vedlikehold / Skogkultur i Sørli/Nordli  

2. Uke 30-31-32 (20.07.20 – 07.08.20) Vedlikehold / Skogkultur i Sørli/Nordli 

3. Uke 26-27-28 (22.06.20 - 10.07.20) Livsglede  

4. Uke 29-30-31 (13.07.20 - 31.07.20) Livsglede  

 

Kompetanse: 

- Har du kurs i ungskogpleie? 

- Har du stilasekurs? 

- Har du andre relevante kurs? 

Før opp relevante kurs på søknaden, slik at vi har mulighet for å legge til rette for 

tilpasset kurs / opplæring i forkant av arbeidet. 

 

Det er også fint om du opplyser om du har mulighet til å bruke egen ryddesag, ved 

eventuelle oppdrag knyttet til skogkultur. Det er egen tariff for godtgjørelse for bruk 

av privat ryddesag.  

 

Det legges vekt på relevant praksis og gode attester. Du sender inn søknaden på 

kommunens hjemmeside: https://www.lierne.kommune.no/viktige-snarveger/ledige-

stillinger/ Relevante attester og vitnemål sendes på e-post til 

hans.petter.gjertsas@lierne.kommune.no  

 

Har du andre spørsmål så tar du kontakt med prosjektleder John Ivar Sørløkken.  

Mob 909 11 914, E-post: John.Sorlokken@lierne.kommune.no 

 

Søknadsfristen er 18. mai 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:John.Sorlokken@lierne.kommune.no
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BYGDEBØKER 
Henvendelse til Oppvekst og kulturkontoret for kjøp av bygdebøker, kulturkalendere 

og jubileumsbøker.  Telefon 95 02 93 32 eller på mail til 

inger.karine.aagard@lierne.kommune.no  

 

Bygdebok 1  De første Limenn  kr 150,- 

Bygdebok 2 Lierne Kommune   kr 150,- 

Bygdebok 3 Gårdshistorie Nordli  kr 300,-  

Bygdebok 4 Gårdshistorie Sørli  kr 300,- 

Bygdebok 5 Består av 5 temahefter 

1 Jakt og fiske   kr 150,- 

2 Seterbruk og utmarksslått kr 150,- 

3 Skogbruk    kr 150,- 

4 Ferdselsveger   kr 150,- 

5 Lite tå kvart   kr 150,- 

Samlet    kr 600, 

Bygdebok 6 Folk og historier   kr 150,- 

Bygdebok 7 Tradisjoner og levesett  kr 150,- 

 

Sørlifilmen 1959 DVD    kr 50,- 

Bjønnlabben, musikken, CD   kr 50,- 

Lierne Kommune 50 år    kr 50,- 

Minner fra krigsårene    kr 50,- 

Julefoss mølle     kr 50,- 

Jubileumsskrift - 100 år    kr 50,- 

Jubileumsskrift – 125 år    kr 50,- 

Jubileumshefte Lierne Helsetun  kr 50,- 

Kulturkalendere fra 1993 og fremover kr 50,- 

          Oppvekst- og kulturetaten 

 

 

KULTURMINNER 
er ifølge kulturminneloven alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 

herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 

Kulturminnenes verdi ligger i den historien de dokumenterer og i at de bidrar til å 

bygge identitet. 

Minner om innspill om kulturminner i Lierne. 

          Oppvekst og kulturetaten 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

Ingen Gudstjeneste i Lierne 

 

 

 

mailto:inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
https://no.wikipedia.org/wiki/Kulturminneloven
https://no.wikipedia.org/wiki/Kulturminneverdier
https://no.wikipedia.org/wiki/Historisk_verdi
https://no.wikipedia.org/wiki/Identitetsverdi
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LAG OG FORENINGER 
 

ÅRSMØTE FOR SØRLI I.L 
19. mai kl 19.00 på Sørli Samf.hus. Vi må vite hvor mange vi blir, så send en melding 

til 93853463 om du ønsker å delta. Saker som ønskes tatt opp sendes til 

soerli.il@hotmail.com innen 12. mai. Kaffeservering.    Styret 

 

 

                                                                                   
Pe-Torsa 2020 avlyses 
På grunn av koronasituasjonen og regjeringens bestemmelser vedrørende arrangement 

som samler over 500 personer, er det med tungt hjerte Pe-Torsa Vel må melde at årets  

Pe-Torsahelg blir avlyst.  

Pe-Torsa Vel kommer til å jobbe for at vårt trofaste publikum får noen alternative  

Pe-Torsaopplevelser i løpet av det kommende året. Vi kommer tilbake til dette når vi 

har avklart og planlagt mer rundt de løse ideene som foreligger nå. 
           Pe-Torsa Vel 

 

 

ÅRSMØTE I LIERNES FORBRUK SA  
blir på Liss salen Mandag den 25. mai kl.19.00 

Saker som ønskes behandlet må være styret innen den 18 mai.  

Årsberetning og regnskap blir utlagt på butikken 

        Liernes Forbruk SA, Matkroken  Lierne 

 

 

DIVERSE 
 
 

MULIG TILTENKT OPPMERKSOMHET I ANLEDNING  

DAGEN MIN FRABES BESTEMT!      Gunhild 
 

 

SØRGÅRDEN FRISØR 
Fasttelefon til salongen med telefonnummer 74 34 95 95 blir snart fjernet. 

Nytt telefonnummer 95 13 59 00. 
 

 

 

 

mailto:soerli.il@hotmail.com
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