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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 
 

Kjære Libygg 
 

Så var det igjen tid for en sommerhilsen. Nå har vi hatt en helt fantastisk juni, så vi har 

kjent på den herlige sommerfølelsen lenge allerede, og det må jeg si;  denne 

junimåneden fortjente vi! 
 

Som så mye annet i år, blir også sommeren annerledes, mye av det som var planlagt er 

avlyst eller utsatt, både offentlige og mange private arrangement, mens noen finner nye 

og alternative måter å få gjennomført sine arrangement på. Dette gjør at det blir både 

Totsåsrock og en “mini” Li-Martna, så ser jeg også at det blir en digital 

fiskekonkurranse og Turmål i Lierne starter opp 1. juli, så vi har ting å se fram til også 

i sommer. Og så krysser jeg fingrene for at det skal bli et kjempegodt molteår, det har 

sett bra ut med mye molteblomster og på de tidligste stedene har den allerede knytt 

seg.  
 

Denne uka skulle mange av oss vært i Østersund på Storsjøcup. For mange har det blitt 

en tradisjon å tilbringe uke 27 i Østersund, for egen del så skulle dette være siste året 

med ei fantastisk uke med camping, fellesskap og for ungene, masse artige 

fotballkamper. Dette ble det heller ikke, og sitatet av  pave Johannes Paul II uttrykker 

godt det vi mange kjenner på  «Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste».  
 

Mange vil nok i sommeren kjenne ekstra på savnet etter familie som de ikke har 

kunnet møtt på lenge på grunn av grenserestriksjonene, vi må bare holde ut,  å fortsatt 

ha tro på at “alt blir bra tilslutt”.  
 

Jeg vil ønske alle en god sommer med noen ord fra en av Jahn Teigens fine tekster:  

Så hold ut 

Hold sammen 

Slå ring om det vakre som fins 

Slå ring om hverandre  

Slå ring om din bror 

Og alt det som spirer og gror      Bente Estil,Ordfører 
 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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LIERNE KOMMUNE HAR EN 80,3 % STILLING LEDIG SOM 
VERNEPLEIER/SYKEPLEIER/ MILJØTERAPEUT VED STEINHAGAN 
BOFELLESSKAP 
 

Steinhagan er et bofellesskap med 4 omsorgsboliger for funksjonshemmede, med 
bemanning 24/7. Du vil bli en del av et flott arbeidsmiljø, med utfordrende og 
varierende arbeidsoppgaver.  
 
For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:  
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså 6 ganger så stort som Oslo eller like stort 
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 i en flott nybygd barnehage. 
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 kreativ, løsningsorientert og fleksibel. 

- Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. 

 

- Stillingsprosent: 80,3 %  

- Lønn etter avtale 

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

ut fullstendig) 

- Søknadsfrist: 05.08.20 

- Oppstart snarest eller etter nærmere avtale. 

- Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse 

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen kan du gjerne ta kontakt med 
Enhetsleder bo og miljøarbeidertjenesten, tlf; 93663458 eller mail; 
elin.danielsen@lierne.kommune.no 
 

 

ANG. KOMMUNENS RENSEANLEGG 
Lierne kommune har problemer med at det kastes fremmende objekter i 

kommunens avløpsnett, eksempelvis engangsservietter kluter, bind og 

lignende. Dette tetter pumper i avløpsanlegget, noe som gir driftsstopp og 

mye ekstra arbeid for driftspersonellet. Vi oppfordrer derfor alle til å  

ikke kaste dette i doskålen.     Plan- og utviklingsetaten 

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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LEDIG STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VED 

SANDVIKA BARNEHAGE 
 

Til barnehageåret 2020-2021 er det ledig 100 % fast barne- og ungdomsarbeiderstilling i 

Sandvika barnehage fra 1. august 2020.  

 

Kvalifikasjoner 

 Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.  

 

Ansvars og arbeidsoppgaver 

 Barn og ungdomsarbeider har medansvar for at barnehagen følger gjeldende lover og 

forskrifter, med særlig vekt på at barnehagen skal gi barna gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter.  

 Barn og ungdomsarbeider medvirker til at kommunens og barnehagens verdigrunnlag 

og «Lierne det gode vertskap» blir fulgt opp 

 Barn og ungdomsarbeider skal bidra aktivt til utvikling av barnehagen som pedagogisk 

virksomhet. 

 Pedagogisk samarbeid med pedagogisk leder og det øvrige personale i barnehagen 

 Bidra til et godt foreldresamarbeid  

 Bidra til at barna blir ivaretatt på best mulig måte innenfor de rammene som er gitt 

Personlige egenskaper 

 Gode samarbeids og kommunikasjonsevner 

 Brukerorientert, raus og fleksibel  

 Utviklingsorientert og samarbeider godt i team  

 Evnen til å lytte og å være reflektert  

 Effektiv, strukturert og selvstendig 

 Bidra til et godt arbeidsmiljø 

 God digital kompetanse 

 

Ved tilsetting tas det utgangspunkt i relevant kompetanse, formell utdanning, personlige 

egenskaper og egnethet til å kunne videreutvikle barnehagene som et viktig utvikling- og 

læringsmiljø. 

 

Spørsmål rettes til: 

Styrer Sandvika barnehage, Jannike Hildrum 901 18 605 

Oppvekst- og kultursjef, Patrik Lundgren, tlf. 94 97 99 73 

 

.  

Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest ved tilsetting. 

Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens hjemmesider 

www.lierne kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være fullstendig utfylt med 

relevant utdanning og arbeidserfaring.  

 

Søknadsfrist 12.07.2019   

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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NAV Indre Namdal betjener innbyggere i Lierne, Røyrvik, Namsskogan  

og Grong kommune, til sammen ca. 5000 innbygger.  

NAV kontoret er betjent i hver kommune. NAV Indre Namdal består  

av ca. 12 årsverk med statlige og kommunalt ansatte. NAV sine overordnede mål er å 

gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til 

velferdsytelser.  

 

40% fast stilling som sosionom – arbeidssted Lierne  
 
NAV Indre Namdal har ledig 40 % stilling som sosionom ved kommunale tjenester med snarlig tiltredelse. 
Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Grong har inngått vertskommunesamarbeid om de kommunale tjenestene i 
NAV, med Grong kommune som vertskommune. Du blir derfor ansatt i Grong kommune, men stillingen har 
oppmøtested i Lierne.  
 
Arbeidsoppgavene består av: 

- Saksbehandling og veiledning på området økonomisk stønad, økonomisk rådgivning og 
gjeldsrådgivning 

- Helhetlig oppfølging og veiledning av brukere som trenger bistand for å komme i arbeid og 
aktivitet 

- Kartlegging av arbeidsevne og vurdering, iverksetting og oppfølging av tiltak 
- kontakt og samhandling med arbeidsgivere og samarbeidspartnere 

 
NAV er en organisasjon i stadig endring. Det må derfor regnes med endringer i oppgaver- og  
ansvarsområder. 
 
Du må ha: 

- tre-årig sosionomutdanning. Dersom vi ikke får søkere med sosionomutdanning, kan vi 
vurdere søkere med 3-årig høyere utdanning innenfor sosial- eller helsefag.  

- gode dataferdigheter, gjerne kjennskap til NAV sine datasystemer 
- god muntlig og skriftlig framstillingsevne 

 
Vi ønsker at du: 

- har erfaring fra veiledningsarbeid og gjeldsrådgivning    
- jobber målrettet, nøyaktig, effektivt og er omstillingsdyktig  
- er selvstendig i planlegging og drift av egen arbeidsdag 
- har gode samarbeidsevner og har evne til å skape tillit, inspirere og motivere 
- er flink til å kommunisere med mennesker i utfordrende livssituasjoner 
- er serviceinnstilt, løsningsorientert og trives med et høyt arbeidstempo 
- har evne til å sette deg inn i nye arbeidsoppgaver, tilegne deg ny kompetanse og bidrar i 

utviklingen av arbeidsmetodikk i enheten  
- har god kjennskap til NAV  

 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 
 
Vi kan tilby: 

- Varierte, spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsoppdrag 
- Aktive og engasjerte kollegaer 
- Fleksibel arbeidstid 
- Lønn etter tariff 
- God pensjonsordning som trekkes fra lønnen (2 %) 

 
 
Fortsettelse neste side.. 

 

http://www.nav.no/
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Andre opplysninger: 

- Det må regnes med noe reisevirksomhet  
 
NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, 
kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Grong kommune er IA-virksomhet, og vi vil legge 
forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. 
 
Dersom du har spørsmål som gjelder stillingen kan du gjerne ta kontakt med leder av NAV Indre Namdal Evy 
Anne Bergin på tlf. 93 26 09 80 (epost: evy.anne.bergin@nav.no) eller avdelingsleder Wenche Moan Klykken 
på tlf. 401 07 205. 
 
Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.grong.kommune.no 

Søknadsfrist: 31.07.20 

 

 

 

Ny åpningstid på Lierne servicetorg og sentralbord fra 13. juli 2020 
 

Vi har åpnet for publikum og betjener sentralbordet fra kl. 09.00-15.00 alle hverdager. 

Saksbehandlere kan nås direkte på telefon fra kl 08.00 – 15.30. Telefonnummer finner 

du på kommunens hjemmeside: 

https://www.lierne.kommune.no/ansattsok/ 

 

 

SOMMERÅPENT BIBLIOTEK 
Nordli bibliotek 

Åpent kl. 09.00-15.00 alle hverdager uke 29-33. 

 

Sørli bibliotek 

Åpent tirsdager kl. 15.00-19.00 uke 29-33 

 

         Lierne folkebibliotek 

 
 

LOGOKONKURRANSE FOR NYE SANDVIKA BARNEHAGE 
Sandvika barnehage har offisiell åpning 20.08.20.  

I forbindelse med ny barnehage inviteres det med dette til en konkurranse om ny logo 

for barnehagen. 

Evt. spørsmål kan rettes til styrer Jannike T. Hildrum, tlf. 48 24 41 42. 

 

Forslag sendes Sandvika Barnehage c/o Lierne kommune, 

Heggvollveien 6, 7882 Nordli innen 10.08.20.   Sandvika Barnehage 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:evy.anne.bergin@nav.no
http://www.grong.kommune.no/
https://www.lierne.kommune.no/ansattsok/
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INFORMASJON TIL EIERE AV FRITIDSEIENDOMMER I 

LIERNE KOMMUNE 
 

Renovasjonsforskriften for MNA-kommunene er vedtatt gjeldende for Lierne kommune.  

Lierne kommune har i sak 100/19 vedtatt renovasjon for fritidshus i Lierne kommune, herunder 

bolighus som benyttes som fritidseiendom. Med dette vedtaket har kommunestyret i Lierne innført den 

samme ordningen som gjelder i alle andre kommuner hvor MNA utfører oppdrag på vegne av 

kommunen, og kommunens vedtak er i tråd med lovverket på området. 
 

Utdrag fra renovasjonsforskriften: 

§ 3-2 Gebyrpliktig. I utgangspunktet omfattes alle boliger og all fritidsbebyggelse 

over 15m2 av ordningen med tvungen innsamling av husholdningsavfall og er 

dermed gebyrpliktig i henhold til denne forskrift. Gebyrplikten omfatter også 

permanente oppsatte campingvogner. 
 

Hytterenovasjonsgebyret er gjeldende fra 1.januar 2020. Kommunestyret fastsetter årlig differensierte 

gebyrsatser.  

 

Det er etablert nye renovasjonspunkter i kommunen disse kan du søke opp på kommunens 

hjemmeside eller på www.mna.no. 

 

Kildesortering av avfallet tilstrebes å være lik den som våre abonnenter utfører i husholdningene. Det 

er også satt ut en del containere for glass- og metallemballasje ved mange 

hytterenovasjonscontainere.  
 

Annet avfall som oppstår ved bruk av hytta skal bringes til en gjenvinningsstasjon, fortrinnsvis 

STØVKA. Eksempler på slikt avfall er; treverk, farlig avfall, møbler, hvitevarer og annet elektrisk 

avfall. Dette skal IKKE settes igjen utenfor containeren. 

 

Last gjerne ned appen Min Renovasjon da har du full oversikt både over din egen tømmekalender 

samt hvor alle returpunktene er. 
 

NB: Alle spørsmål vedr renovasjon skal rettes til telefon 74 28 17 60. 

 

DUGNADER VED SØRLI MUSEUM 

Torsdag 2.juli og torsdag 9.juli fra kl 16.00. 

Det er behov for hjelp til rydding av kratt, kjerr og gress på og rundt husene og ellers 

på hele museumsområdet. 

Det vil si noen som kan gå med ryddesag, noen som kan gå å rydde/rake i hop. 

I tillegg er det er hus som må få sin årlige vask og trenger da noen som kan vaske 

husene. Det blir kaffe. 

Hvis noen vil gjøre en innsats andre dager enn det vi har satt opp er det bare å ta 

kontakt med Bjørg Inderdal eller Inger Karine Aagård. 

 

DUGNADER VED NORDLI MUSEUM 

Torsdag 2.juli fra kl 16.00. 

Det er behov for hjelp til rydding av kratt, kjerr og gress på og rundt husene og ellers 

på hele museumsområdet. 

Det vil si noen som kan gå med ryddesag, noen som kan gå å rydde i hop og legge i 

haug. Det blir kaffe. 

Styret for Lierne museer og kulturleder 
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ENDREDE ÅPNINGSTIDER VED GJENVINNINGSSTASJONEN I 

LIERNE 
 

Fra og med uke 26 (24.juni) blir det endringer i åpningstiden ved 

gjenvinningsstasjonen. Mens det er sommertid (frem til 31.10) vil stasjonen i Støvika 

være åpen hver onsdag fra kl. 14:00-17:00.  

I tillegg vil den være åpen lørdag 4.juli, lørdag 1.august og lørdag 5.september fra kl. 

11:00-13:00. 

 

På vår hjemmeside finner du mer informasjon om hva du kan levere på 

gjenvinningsstasjonen https://mna.no/gjenvinningstasjoner/lierne-article545-937.html. 

På den siden ligger det også litt informasjon om retningslinjer ved besøk på 

gjenvinningsstasjonen. 

 

Når du planlegger et besøk på stasjonen, er det greit å tenke gjennom hvordan du 

pakker avfallet siden det skal kildesorteres før du legger det i riktig container på 

gjenvinningsstasjonen. Dersom du allerede har sortert avfallet før du kommer til 

stasjonen, vil besøket ta mindre tid og det blir lettere å finne riktig container for 

avfallet. 

 

LIERNE KOMMUNES KULTURSTIPEND 2020 
 

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  01.september 2020 

 

Begrunnet søknad sendes:  

Lierne kommune, oppvekst og kulturetaten, 7882 Nordli eller  

postmottak@lierne.kommune.no  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UTGIVELSE AV LI-NYTT SOMMEREN 2020 

 

Li-Nytt utgis IKKE i ukene 28. 30. og 32 
 

 

KOMMUNEKASSEN ER STENGT UKE 29 
 

https://mna.no/gjenvinningstasjoner/lierne-article545-937.html
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
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Ledig elgjakt på Aunet kommuneskog for 2020. 

Frist for å komme med bud: 6. juli kl 11.00 

Mer info på www.lierne.kommune.no 

 

Ledig småviltjakt på Aunet kommuneskog for 2020. 
 

Frist for å komme med bud: 6. juli kl 11.00 

Mer info på www.lierne.kommune.no 

 

 

ARRANGEMENT FOR INNTIL 200 PERSONER 
Alle arrangører skal sende inn sjekkliste for smittevern til kommunen for 

kvalitetssikring av sine smittevern tiltak for arrangementet. Smittevernlegen vil 

godkjenne eller komme med råd/veiledning på hva som skal til for å ivareta 

smittevernet. Dette for at vi skal kunne hjelpe hverandre til å hindre smitte i Lierne 

kommune. 
 

Frist for innsendelse er 2 uker før arrangementet. (de med arrangement før den 1/7, 

sendes så raskt som mulig) For spørsmål ta kontakt på tlf: 74 34 34 00 
 

Risikovurdering av arrangementer (PDF, 222 kB) 

Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer (PDF, 202 kB) 

 

 

KORONATELEFONEN 
Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom 08.00-12.00 

Telefonnummer: 90620664 

Ved spørsmål, kontakt oss gjerne! 
 

Telefonen bemannes av helsepersonell (Koronateamet) som vil svare på henvendelser 

som: 
 

Trenger jeg å være i karantene/isolasjon? 
 

Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon? 
 

Trenger jeg å ta koronaprøve? 
 

Trenger jeg å kontakte lege? 
 

Utover å svare på henvendelser i Koronatelefon vil Koronateamet bistå lege ved evt. 

prøvetaking, og oppfølgning av innbyggere med evt. smitte som har hjemmeisolasjon 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
http://www.lierne.kommune.no/
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SVERIGE SOM TRANSITTLAND VED REISER 

 

Som dere sikkert har fått med dere er det nå åpnet for reiser mellom bla. Norge, Finland og 

Danmark uten at man kommer i karantene. På slike reiser kan man kjøre gjennom Sverige 

dersom dette er korteste vei hjem eller dit man skal i Danmark eller Finland. Det er ikke tillatt å 

overnatte i Sverige på slike reiser, og en forutsetning er at man en holder avstand og god 

smittehygiene under reisen. Man må også benytte eget kjøretøy på slike reiser. 

 

Disse reglene åpner også for at man kan reise fra et sted i Norge til et annet sted i Norge ved å 

reise via Sverige, dersom dette er korteste reiseveg, og man overholder de øvrige reglene som 

nevnt ovenfor. For innbyggere i Lierne og Røyrvik kan dette for eksempel være aktuelt dersom 

man ønsker å reise ned til Østlandet. Man kan da velge å kjøre "innlandsvägen" i Sverige og for 

eksempel komme inn i Norge igjen ved Østby. (Nybergsund/Trysil). 

 

Jørn Ove Totland 

Politikontakt 

 

 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 5. juli:  Ingen gudstjeneste i Lierne 

 

Søndag 12. juli: Gudstjeneste i Djupvasseteren kl. 16.00 ved sokneprest 

Martin  Ottosson. Dåp.  

Det er anledning til å kjøpe rømmegrøt på seteren. Bilvei helt 

frem til seteren. Avkjørsel på nessetveien før brua over 

djupvasselva.  

 

Søndag 16. august:  Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 ved Sokneprest  

      Martin  Ottosson. Dåp. 

 

Søndag 30. august: Gudstjeneste i Nordli Kirke kl. 11.00 ved Sokneprest  

Martin Ottosson. 

 

LAG OG FORENINGER 
 

 
Lierne IL arrangerer turmålserie på Facebook i perioden 1.-22. juli. Besøk vår FB-side 

for mer informasjon. Vi har fått støtte fra Gjensidigestiftelsen til premiering av aktive 

barn. God tur!          Lierne IL 

 

 

BILBINGO  
på Tunnsjø samfunshus onsdag 15. juli kl. 19.00. Velkommen!  Tunnsjø bingolag 
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 Fiskekonkurranse 2020 
 

 

Grunnet pågående corona-situasjon har vi i år valgt en annerledes gjennomføring av 

fiskekonkurransen i Sørli. Det er vel kanskje ikke en gang en konkurranse i år, men et «nyt naturen» -

tiltak  

 Siden Sørlikortet er en forening der bortimot de fleste grunneiere i gamle Sørli kommune 

samarbeider om et felles fiskekort, så har vi besluttet at stille alle vann til disposisjon i 24 

timer for å delta på årets event!  

 

Fra Fredag 24. Juli kl 12:00 til Lørdag 25. Juli kl 12:00 
Vi tillater derfor fiske på din aldeles egne favorittplass i Sørli i år, uten videre regler eller unntak. 

Fisk på eget ansvar, men send oss gjerne bilde fra din opplevelse og/eller del det på facebook og 

instagram med #sørlikortet .  (Å vi kan garantere at det finnes minst 1 vann pr deltaker så det skal 

ikke være noen fare for smitte :) 

Siden Norge først er blitt så digitalt i år, velger vi å ikke samle deltakerne ved fysiske 

påmelding/veiestasjoner. Premietrekkingen foregår også digitalt, og vinnere vil bli kontaktet i ettertid 

for videre opplysninger om overføring av penger. Premier for Gullvekta, mest fisk og størst fisk 

settes ut til neste år. Da håper vi at vi kan møtes igjen, å at vi kan ta på den samme slimete å bløte 

fisken, å se om vinnerne faktisk er tilstede for å kunne ta imot premier eller om den går videre til 

neste mann på listen!  

Premier som utdeles år 2020 er inndelt i 2 kategorier og går kun på deltakelse (derav trenger vi 
fullstendig navn og alder) + en bonuspremie: 

Voksen (over 16 år) 

 1. premie: 2 000 kr 

 2. premie: 1 000 kr 

 3. premie: 500 kr 

Barn (inntil 16 år) 

 1. premie: 2 000 kr 

 2. premie: 1 000 kr 

 3. premie: 500 kr 

Bonuspremie 2020:  

Beste innsendte bilde fra din opplevelse vinner kr 500! (Sørlikortet forbeholder seg 
retten til å bruke innsendte bilder, med navn på fotografen) 

 

For å delta sender du en melding med navn og alder på påmeldte, betaler inn avgift til Sørlikortets 
kontonummer eller via Vipps, og selvsagt fiske litt  Deltakeravgiften er kr 100 pr navn. Liten som 
stor. Deltakelse registreres når avgiften er mottatt! Kan gjøres når som helst i løpet av uke 30, men 
fisker du utenom tidsrommet grunneierne stiller sine områder til disposisjon (altså Fra Fredag 24 
Juli kl 12:00 til Lørdag 25 Juli kl 12:00) trenger du et fiskekort!  

Ansvarlig for påmelding, vipps og premietrekking er Camilla Bakken, tlf 90 13 25 56. Sørlikortets 
kontonr er: 4448.12.20235 hvis du heller vil betale dit direkte. 

- Skitt Fiske 
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DOBBEL-BILBINGO 
på Kveli Samfunnshus søndag 5. juli kl 16.00 

Premiesum:kr 30 000. Oppfordrer alle til å sitte i/ved bilene. God lyd! 

Middags-servering fra LiVERTEN FoodTruck kl 14-18 (åpent for alle). 

Salg av kaffe og brød. Smitteverntiltak ihht gjeldende regler. VELKOMMEN! 

Neste bingoer i Kvelia: søndag 2. august og søndag 30. august 

          Arr: Kveli Samfunnshus SA 

 

 

ÅRSMØTE LIERNE JEGER- OG FISKERFORENING 
Vi prøver igjen..!! 5. juli kl. 19, på Djupvassetern hos Kristine og Ole Ivar. 

Vanlige årsmøtesaker. Ta med kopp, så blir det bålkaffe. 

Velkommen!          Hilsen styret 

 

 

DIVERSE 
 

 

 
 

 

OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN FRABES BESTEMT. 

           Margit Strand 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nøstet har i sommer åpent torsdag kl. 10 – 16 

                                         Fredag kl. 10 – 17 

                                         Lørdag kl. 10 – 14. 

Uke 29 (16., 17. og 18. juli er det stengt pga. ferie!) 

                                                        Lena 
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Li-Martnan i år blir seg ikke lik. 

 

Det blir ikke satt opp salgsboder som vi leier ut, men for de som har noe de 

ønsker å selge; Håndarbeid, bakervarer, tresløyd, kniver, urter, honning, hva 

det enn måtte være er det anledning til baklukesalg, eller komme med ett 

bord eller telt eller….. Det er gratis. 

Besøkende går gratis. 

 

Arrangement og aktiviteter som så langt er planlagt er: 

 

Bilrebusløp gjennom vår kommune over tre dager med forskjellige 

aktiviteter rundt dette. Rebuser og spm er tatt ut av våre bygdebøker og 

jubileumshefter som Lierne Kommune har gitt ut. 

  

Premiering for hver dag, sammenlagt og uttrekkspremier for alle dagene. 

 

Programmet kan bli noe justert underveis så følg med på hjemmesiden til 

Lierne Kommune; Søk Li-Martna, eller under Hva skjer?, Facebook side til 

Li-Martnan  
 

 

 

Se samlet info. for arrangement og aktiviteter på siste side, Li-Nytt 
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