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LI-NYTT   

Utgiver: Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli 

Telefon: 74 34 34 00 

E-post: postmottak@lierne.kommune.no 

Hjemmeside: www.lierne.kommune.no 

Li-Nytt utgis onsdager. Manusstopp kl 12.00 

Dato:  8. mars 2023     Uke: 10 

 

KOMMUNAL/STATLIG INFORMASJON 

 

Forfatterbesøk med Geir Svardal 
Tirsdag 21. mars kl. 13.30 kommer forfatter Geir Svardal til biblioteket i Sørli.  

Geir forteller om sin siste bok, «Ingen skal få se at jeg gråter - historien om Cissi Klein og 

deportasjonen til Auschwitz» 

Aschehoug forlag sin omtale av boka: Onsdag 25. november 

1942 banker det på døra til klasse 7A ved Kalvskinnet skole i 

Trondheim. Utenfor står to menn i Statspolitiets grågrønne 

uniformer. De er kommet for å hente Cissi. Vi følger Cissis 

oppvekst og blir med de siste skjebnetunge månedene i livet 

hennes. Dette er også beretningen om foreldrenes flukt fra 

pogromene i tsarens Russland, til de endte opp i Trondheim, 

byen Cissi kalte «den tryggeste plassen på jord». Sammen med 

broren, foreldrene og de andre jødene i byen blir Cissi sendt 

med tog til Oslo. Transporten over fjellet blir forsinket, så de 

rekker ikke avgangen med skipet «Donau» neste dag. De må 

tilbringe vinteren innesperret i Bredtvet fengsel, til tyskerne 

har ordnet ny transport til Auschwitz i februar 1943. 

Arrangementet er støttet av Trøndelag fylkeskommune og det er gratis inngang. 

VELKOMMEN!        Lierne folkebibliotek  

 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
http://www.lierne.kommune.no/
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LEDIG FAST 100 % STILLING SOM RENHOLDER I RENHOLDSTEAM 

LIERNE 
Fra mai 2023 er det ledig 100 % fast stilling som renholder i renholdsteam Lierne. 

Arbeidsted vil primært være ved Sørli skole, Sørlihallen, Sørli barnehage og Næringsbygget.  

 

Kvalifikasjoner: 

• Ønskelig med fagbrev som renholder eller relevant erfaring.  

• Personlig egnethet blir lagt vekt på.  

 
Arbeidsoppgaver: 

• Opprettholde forsvarlig renhold 

• Daglig og periodisk renhold  

• Utføre renhold etter oppsatte planer 

• Smitterenhold 
 
Personlige egenskaper: 

• Samarbeider godt alene og i team 

• Bidra til et godt arbeidsmiljø 

• Effektiv, strukturert og selvstendig 

• Viser engasjement og arbeidsglede, renhold er en viktig oppgave 

• Fleksibel 

 
Vi tilbyr: 

• Opplæring vil bli gitt 

• Trivelige kollegaer  

• Lønn etter gjeldende tariff. 

• Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. 

Politiattest kan bli krevd ved arbeid på barnehage etc.  

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Kristel R. Stuenes, tlf. 48 24 52 73. 

 
Elektronisk søknad sendes via Lierne kommunens hjemmeside: 
 
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/om-kommunen/ledige-stillinger/ledige-
stillinger/ 
 
Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring, da 
det er det som står i søknaden som blir vurdert.  
 
Søknadsfrist: 26.03.2023 

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/om-kommunen/ledige-stillinger/ledige-stillinger/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/om-kommunen/ledige-stillinger/ledige-stillinger/
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«Vi møtes ut» - Kulturtur til Skogsseteren 16 mars 
Har du tid og lyst å treffes med andre ute på tur og rundt ett bål på dagtid annen hver 

torsdag? 

 
 Vil DU bli med ut? - Ja, da møtes vi ut! -Vi tenner bål, du tar med egen lunsj og kaffe/te/drikke 

Har du, eller har du hatt utfordringer med psykisk helse ? 

Har du, eller har du hatt utfordringer med rus ? 

Er du pårørende til noen som har, eller har hatt utfordringer med rus eller psykisk helse? 

Kjenner du ikke igjen deg i ovenstående men går hjemme på dagtid og har lyst 

å treffe andre, da er dette kanskje noe for deg? 

«Vi møtes ut» 

Torsdag 16 mars kl. 11 på Skogsseteren ved Tunnsjøen😊 

Skogsseteren har en fin grillhytte vi får låne og den ligger rett ved 

skogsbilveien. Vegbeskrivelse: Fra Sandvika: Kjør igjennom Sverige på vei 

mot Tunnsjøen. Når du kommer inn i Norge igjen ser du et hus på høyre 

hånd. Kjør videre ca. 300 meter og ta av på skogsbilveien inn til venstre. 

Kjør ca. 5 km. inn denne veien og du er fremme ved grillhytten! De som 

vill går en tur på ski eller på føttene (veien er brøytet) og de som vil, blir 

ved grillhytten og fyrer opp bålet.  

Kanskje er det noen som kan historier om Skogsseteren, som de vill dele 

med oss? 

Hadde vært fint om dere tar med 2-3 ved-skiver hver til bålet som vi hjelpes å tenne opp!  

Dere er velkommen! 

Husk klær til bevegelse og deretter noe varmt å ha på ved bålet.  

Ta med noe varmt å sitte på og husk kopp, noe å drikke og spise hvis du vil.  

Vi har med kaffepanna til bålet. 

 

Vi på Familieenheten har startet et utendørs-tilbud, der vi treffes på ulike plasser i Liernes natur 

for å gjøre noe sammen. 

Vi har nå også en Facebook side: «Vi møtes ut». Der legger vi ut anonymiserte bilder fra treffene 

og informasjon om neste treff. 

 

 

Ved spørsmål ang transport, samkjøring eller annet, ta kontakt med 

Lisa: 97 43 30 24 eller Birgitte: 90 03 43 08, eller Marita: 47 82 15 39 
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INVITASJON TIL UKRAINSK MIDDAG OG DESSERT PÅ  

NORDLI MENIGHETSHUS ONSDAG 22.03.23, KL 16.00-18.00. 

Elevene på voksenopplæringen ønsker å invitere lokalbefolkningen til treff med tradisjonell 

ukrainsk mat / drikke, samt kulturelle innslag.  

Påmelding til Tamara Markovic, mobil; 94 28 47 00 innen 15.mars. 

Pris voksen (over 16år): kr. 200. Dette dekker mat / drikke. Barn: kr. 100. 

Hjertelig velkommen! 

 

LOKAL UKM KONSERT 
Sørli skole søndag 12 mars kl 13.00. Vi har deltakere fra 8 til 16 år. 

Velkommen!! 

KIRKE – GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 12 mars: Gudstjeneste i Nordli kirke kl. 11.00 ved  

    sokneprest Martin Ottosson. 
 

LAG- OG FORENINGER 
 

NORDLI PENSJONISTLAG HAR MEDLEMSMØTE 
torsdag 30 mars kl. 12.00 på Frivilligsentraln. Edith B.Vallfridsson kommer å orienterer om 

Legesamarbeidet med kommunene. Bevertning, loddsalg, gaver mottas med takk. 

Velkommen!        Nordli pensjonistlag 

 

BÅTPLAN FOR STATSALLMENNINGENE I LIERNE – HØRING 
Fjellstyrene i Lierne SA har utarbeidet ny båtplan for statsallmenningene i Lierne for 

tidsperioden 2023-2033, som nå ligger ute til høring. Båtplan er et styringsdokument for 

forvaltning av båter i allmenningene etter «tida og tilhøva» jmf. Fjelloven. Målet er å 

samordne interessene til rettighetshaverne, fjellstyrene, Statskog og vernemyndighetene 

knyttet til båter og båtopplag. 

Båtplan med vedlegg finnes på vår hjemmeside www.fjellstyreneilierne.no under "Aktuelt". 

Eventuelle merknader til båtplan sendes til lierne@fjellstyrene.no og høringsfrist er satt til 

31.03.2023. 

 

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.fjellstyreneilierne.no&umid=e3f708b0-5b70-4b17-a94d-79721c05dd4e&auth=cd1d51bc7a231bc01bad881733570492db322956-d40a9cb70febcc309cb91d030cbc99a4369877aa
mailto:lierne@fjellstyrene.no
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Til ALLE beboere i Sørli! 
Fellesskap og dugnadsånd er viktig for at en bygd skal bestå. Vi kan alltids drøfte om hvor frivillig det 

er. Vi i styret i Sørli Samfunnshus følger nå opp på noe vi og Sørli Ungdomslag ble enige om før 

pandemien. Vi hadde da og har fortsatt et ønske om både aktivitet og dugnadsånd i bygda vår. 

Forslaget går i korte trekk ut på at hver grend vil få ansvar for ulike arrangementer gjennom året, og 

arrangementene går dermed på rundgang over år. Grenda som er ansvarlig trenger selvsagt ikke å 

belage seg på bare grendas befolkning, men oppfordre alle som kan til og delta. Vi er ikke så mange, 

men sammen kan vi få det til! 

I hver grend setter vi opp ansvarspersoner som får et koordineringsansvar i egen grend. Disse skal 

samle/delegere oppgaver i grenda, samt oppfordre øvrige innbyggere i bygda til å støtte opp. 

Dette innebærer: 

- Plan over arrangementet 

- Vakter 

- Barhjelp 

- Kjøkkenhjelp 

- Rydding 

- Evt. Billettsalg 

- Styret i samfunnshuset er også behjelpelig med søknader om fest, skjenking og bestillinger. 

Ønsket er at ALLE i bygda skal kunne bidra, slik at det ikke blir de samme personene som må stille 

opp hver eneste gang. Hvis ikke dette fungerer ser vi oss nødt til å avlyse alle arrangement som 

foregår i Sørli i løpet av et år. Vi håper at ALLE støtter opp og bidrar til at dette kan fungere. Hvis det 

er noen som eventuelt har noen andre forslag, er vi mottagelig for det.  

For eventuell kontakt: 

Inger Marie Krystad Skåle: 97 68 35 10. 

Dette blir bra - sammen er vi sterke!   Med vennlig hilsen Styret i Sørli Samfunnshus 

 

DIVERSE 
 

JEG BLIR 70 ÅR LØRDAG 18. MARS 
Det blir ingen storfeiring av dagen, men hvis noen har lyst til å komme og ta en kopp kaffe 

sammen med Paul og meg, er det åpent hus hjemme hos oss fra kl. 12 – 22.  

NB! Jeg ønsker ingen gaver. Jeg har nok av ting og tang.  Hilsen Reidun Nordbakk 
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