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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

MØTE FORMANNSKAPET 
Når: Tirsdag 5. april 2022. 

Tid: Kl 10.00 
Sted: Kommunestyresalen 

Lierne 29. mars 2022, Ordfører 
 

 

MØTE PARTSSAMMENSATT UTVALG 
Når: Tirsdag 5. april 2022. 
Tid: Kl 09.00 

Sted: Kommunestyresalen 
Lierne 29. mars 2022, Ordfører 

 

 

MØTE KOMMUNESTYRET 
Når: Torsdag 7. april 2022. 
Tid: Kl 17.00 

Sted: Kommunestyresalen 
Lierne 29. mars 2022, Ordfører 

 
 

KORONAINFORMASJON UKE 13 
Det er registrert 10 positive tester i uke 12. Det ser ut som vi har passert smittetoppen, 

og velger dermed å tone ned koronainformasjon fra nå. Vi oppfordrer likevel alle til å 
fortsette å registrere positive tester, slik at det er mulig å følge utviklingen. 

Lierne 29.03.2022 
Ordfører 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

 

http://www.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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TILBUD I KULTURSKOLEN 2022-2023: 

 
MUSIKKMORO:       (minst 4 elever)  
Fra 1. – 2. kl.    45 min x 36 uker + avslutning   Pris: 1.620 kr/år 
Et tilbud med bred, musikalsk undervisningsform basert på lek, rytme, sang og gehør. Tilbudet passer for 
elever som er glad i musikk, men som ikke valgt instrument enda. Rytme- og stavspillinstrumenter har en 
vesentlig plass i dette tilbudet, men elevene vil også få prøve på andre instrumenter det gis opplæring på i 
kulturskolen. Enkel noteopplæring vil også være en del av tilbudet. Musikkmoro gir et godt grunnlag for 
senere opplæring på instrument. 
-Sang/sangleker     -Rytmeinstrumenter      -Utprøving av andre instrumenter    - Enkel notelære  

• Sørli skole   I skoletid utenom undervisning. Lærer: Edel Holand 

• Stortangen skole  I skoletid utenom undervisning. Lærer: Laila Totsås Lindholm 
HUSK at elever som har musikkmoro i dag og starter i 3. kl. til høsten,  

må søke om endring av plass eller si opp kulturskoleplassen. 

JOY & JAM – Gruppetilbud i instrument:    (minst 4 elever) 

Fra 3. kl. – Vgs.    60 min x 36 uker + avslutning.  Pris: 2.375 kr/år 
Ha det gøy, spill instrument og utvikle ferdigheter sammen med andre.  
For nybegynnere og viderekomne. 

• Sørli skole   Torsdag utenom skoletid   Lærer: Edel Holand 

• Stortangen skole Ukedag utenom skoletid   Lærer: Edel Holand 
 
 

SING & SMILE – Gruppetilbud i sang:     (minst 4 elever) 

Fra 3. kl. – Vgs.    60 min x 36 uker + avslutning.  Pris: 2.375 kr/år 

Syng, smil og utvikle sangen sammen med andre. For nybegynnere og viderekomne. 
 

• Sørli skole   Torsdag utenom skoletid   Lærer: Edel Holand 
• Stortangen skole Ukedag utenom skoletid   Lærer: Edel Holand 

 
Er det få søkere til gruppetilbudene i SING & SMILE og JOY & JAM vil kulturskolen gi tilbud til elevene i 
individuell opplæring i sang og musikk i mindre grupper (1 – 3 personer). Med samme betingelser som i 

individuell opplæring i henhold til undervisningstid og pris. 

 
INDIVIDUELL OPPLÆRING I INSTRUMENT:  
5. kl. – Vgs.    22,5 min x 36 uker + avslutning.  Pris: 3.131 kr/år 

 
Instrument som kan søkes:  

-Gitar  -Bass  -Ukulele  -Slagverk -Keyboard -Piano  
-Trekkspill -Torader  -Fiolin  -Tverrfløyte -Treblåsere       -Messingblåsere 

• Sørli skole   Torsdag/klokkeslett etter avtale Lærere: Edel Holand 

• Stortangen skole Dag/klokkeslett etter avtale Lærere: Laila Totsås Lindholm  

(+ vakant ved ev. behov)  

INDIVIDUELL OPPLÆRING I SANG:  
5. kl. – Vgs.    22,5 min x 36 uker + avslutning.  Pris: 3.131 kr/år 

 

• Sørli skole   Torsdag/klokkeslett etter avtale Lærer: Edel Holand 

• Stortangen skole Dag/klokkeslett etter avtale Lærer: Laila Totsås Lindholm  

 
I individuell opplæring i instrument og sang vil kulturskolen etterstrebe og sette sammen elever i mindre 
grupper med 2-3 elever i timene.  
Undervisningstid: 1 elev: 22,5 min/uke 2 elever: 30 min/uke 3 elever: 45 min/uke 
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 3. april 2022: Ingen gudstjeneste i Lierne. 

 

LAG OG FORENINGER 
 

Li-Bua SA. Utsatt åpning 
Li-Bua var planlagt å åpnes ca. 1.april, men åpningen er utsatt til ca. 1.juni, for å 
prioritere sommerutstyr. Vi venter også svar på en viktig søknad til BUF-direktoratet, 

slik at vi kan ha bredest mulig utstyr til utlån når vi åpner. 
            Styret 

 
 

DONALD DUCK RENNET 
arrangeres søndag 10. april kl. 11.00. 

For alle mellom 0 år til 4.klasse. Påmelding fra kl 10.00. 
Startkontingent: 50kr. Medalje og deltagerpremier. Salg av lodd, kaffe, brus, kaker, 

popcorn og grillmat. 
Velkommen!      Foreldreforeningen i Sørli Barnehage 
 

 

ISFISKEKONKURRANSE 
 JULE GRENDEHUS - ULEN 

Søndag 10. april  
kl. 13-15 

Salg av startnummer fra kl 12  
 Tombola  

Salg av hamburgere,pølser,kaffe,kaker,brus 
                 

Trekking på startnummer 
Pengepremier: kr 3000-2000-1500 

Gavepremier - Vandrepokal 
 

Velkommen! 
 

 

ÅRSMØTE I SENIORDANSEN 
holdes på Lierne Gjestegård torsdag 21. april 2022, kl 1800. 
Vanlige årsmøtesaker.  

Evt. saker som ønskes tatt opp, må meldes til Kari Stensen, innen onsdag 20. april.  
Etter årsmøtet serveres middag, og da trenger vi påmelding om hvor mange som 

kommer. Påmelding sendes til Aud Randi Gjertås, tlf 95102286, innen onsdag  
13. april. VELKOMMEN!        Styret 
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Flyktningerennet 2022 – viktig informasjon til løpere og arr. 

Lørdag 2. april 2022: Ingen påmelding ved start p.g.a.nett-tilgangen 

Søndag 3. pril 2022: Ny start-tid for alle klasser: kl 11oo 

        Flyktningerennet SA 
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ÅRSMØTE SØRLI HELSELAG 
søndag 3. april 2022, kl 16.00, på Aktivitetssenteret. 
Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp, kan sendes til lederen i Sørli 

Helselag, Anita By Sundvik, innen 30.mars .     Styret 
 

 
 

MØTER 

Murumoen. Onsdag 6. april (Husmøte hos Himle) 

Sørli. Torsdag 7. april (Husmøte i Auneveien 87) 

Møtene starter kl. 18.00 

Varmt velkommen til samlingene!      www.misarepta.no 
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DIVERSE 
 

Vennligst ingen oppmerksomhet på min 70-årsdag.  

Bortreist – sjøl om dè e finest tida heim!    Oddleiv 
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