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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

LYSTEN PÅ NYE UTFORDRINGER? 
Har du lyst å prøve noe nytt i en aktiv og morsom hverdag med barn og voksne?  

Nå har du muligheten for å finne ut om en jobb i barnehagen kan være noe for akkurat 

deg.   

Både i Sørli barnehage og i Sandvika barnehage har vi stort behov for vikarer, både for 

enkeltdager – men også lengre perioder. 

Ta kontakt og avtal noen prøvedager sammen med oss.    

Sørli barnehage, Bjørn på telefon 48 11 06 47. 

Sandvika barnehage, Lisa Mari på telefon 91 35 65 88. 

For å jobbe i barnehage må godkjent politiattest fremlegges. Informasjon hos 

ovennevnte.        Oppvekst- og velferdsetaten 

 

 

STEINHAGAN MARKERER 30 ÅRS JUBILEUM 

MANDAG 16. JANUAR 2023 MED ÅPENT HUS 12.00-14.00  
Den 16. desember 1991 flyttet de første inn på Steinhagan og dette ønsker vi å markere 

den 16/1 2023, (Pga pandemien har vi ikke tidligere markert jubileumet).   

Vi har åpent hus der du kan komme å ta deg en kopp kaffe og slå av en prat på 

fellesrommet. Solvor Emanuelsen vil være til stede. Hun har jobbet på Steinhagan helt 

fra starten og kjenner Steinhagan godt. Så det er bare å spørre henne.  

Velkommen!         Steinhagan bofellesskap 

 

 

ETTERLYSNING 
Liten grå nøkkel med hvit snor/tråd mistet i Sandvika før jul. Leveres til Flyktningetjenesten ved 

Eirin, 93 20 99 97. 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no
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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Er du en engasjert sykepleier som ønsker å jobbe i et vikariat i Lierne 
Kommune? 
 
Fra d.d  til november 2023 det ledig 77% vikariat som sykepleier ved avdeling 
Kosheim, en enhet for pasienter med diagnosen demens.  
 
I stillingen arbeider du i 6 ukers turnus, med arbeide hver 3 helg.  
 
 
For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:  
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså mer enn 6 ganger så stort som Oslo. 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. 
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 er sykepleier 

- Ønskelig med videreutdanningen innenfor geriatri og/eller demens 

- Er kreativ, løsningsorientert og fleksibel. 

- Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse 

- Lønn etter tariff 

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

ut fullstendig) 

- Søknadsfrist: 20. januar 2023 

- Oppstart etter avtale 

-  

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingene kan du gjerne ta kontakt med leder 
institusjon Lina Kvetangen tlf 97667652 / mail lina.kvetangen@lierne.kommune.no  
 

 

 
 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:lina.kvetangen@lierne.kommune.no
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 Ledig vikariat som helsefagarbeider ved Lierne Helsetun  
  
Fra 1.februar 2023 er det ledig 71,35% svangerskapsvikariat som helsefagarbeider, 
med varighet til 01.11.2023 
  
40,61% av stillingen er på avdeling Kosheim(Demens avd.), og 30,74 % er ved 
Lang/korttidsavdelingen. 
  
I stillingen arbeider du i 6 ukers turnus, med arbeide hver 3 helg.   
  
For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:   
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså mer en 6 ganger så stort som Oslo. 
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.  
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 er helsefagarbeider.  

• Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse  
• Er kreativ, løsningsorientert og fleksibel.  
• Lønn etter tariff  
• Ved mangel på kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å tilsette assistent. 
• Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll 
ut fullstendig)  
• Søknadsfrist: 20.01.2023 
 
 
 Dersom du har spørsmål vedrørende stillingene kan du gjerne ta kontakt med 
leder institusjon Lina Kvetangen tlf 97667652 / 
mail lina.kvetangen@lierne.kommune.no  

 

 

 
 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:lina.kvetangen@lierne.kommune.no
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VÅR VEI UT - EN FORTELLING OM SPISEFORSTYRRELSE, 

SKAM OG HÅP 
 

Mandag 23. januar kl 12.00 på biblioteket i Nordli. 

Vi får besøk av Kari Løvendahl Mogstad og Selma Løvendahl Mogstad Leraand, 

i samtale med Sara Kveli Skjervø. 

Kari Løvendahl Mogstad forteller om hvordan det var når 

datteren hennes fikk anoreksi. De har bestemt seg for å 

være åpne om sin historie og i boken følger vi mor og 

datter gjennom sykdommen og tilfriskningen, og ser 

hvordan hele familien blir satt på store prøvelser. Selma 

Løvendahl Mogstad Leraand, 19 år, bidrar også med sine 

personlige tekster fra sykdomsperioden. Det er en sterk og 

troverdig historie, der vi får høre både morens og datterens 

perspektiv. 

Arrangementet er støttet av Trøndelag fylkeskommune og 

det er gratis inngang. 

VELKOMMEN!   Lierne folkebibliotek 
 

 

 

 

 

*** 

 

FORFATTERBESØK MED GEIR SVARDAL 
Torsdag 19. Januar kl. 12.00 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  
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«Vi møtes ut» 

 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? 

 

I så fall er dette kanskje dette noe for deg? 

«Vi møtes ut» 
Onsdag 18. Januar kl. 11.00 ved Li-Bua ved Stortangen gamle skole. 

Li-bua låner ut fritidsutstyr gratis og har en bruktavdeling med utstyr og klær. De 
har både sport- og friluftsutstyr til sommer og vinterbruk. Vi ønsker å vise frem 
dette flott initiativ og starter derfor treffet med en tur dit for å se hva de har og gi 
forslag til hva vi ønsker at de også bør ha. De har lovet å åpne lokalene for oss 
denne dagen, så vi håper dere kommer.  
Etterpå går vi oss en tur ved sjøen eller i skogen, alt etter været, før vi går til 
bålplassen på dr. Brønns plass.  
Husk klær til bevegelse og deretter noe varmt å ha på ved bålet. 
 
Ta med skikkelig varme klær til når vi skal sitte stille  og noe varmt å sitte på. 

Husk kopp, noe å drikke og spise hvis du vill. Vi har kaffepanna med. 

 

 
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 og Birgitte: 90 03 43 08. 
 

 

 

HVILKE ØNSKER HAR DU FOR KULTURTILBUD?? 

HVA ØNSKER AKKURAT DU? 
Vi ønsker å vite hvilke kulturtilbud du som bor i Lierne ønsker å ha tilgang til 

fremover. Er det teater?, sang?, musikk?, bokbad?, kunstutstilling?, fotoverksted?, 

malerkurs?, eller hva synes dere mangler?  

Det er du som vet hva du mener vi mangler av tilbud. 

Ta kontakt med kulturlederen på mobil 95 02 93 32, ring eller send melding, 

messenger eller send en epost til inger.karine.aagard@lierne.kommune.no  

 

 

 

mailto:inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
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DROP-IN VAKSINERING I JANUAR OG FEBRUAR 23  
Alle mellom 18 og 64 år kan ta 4. dose koronavaksine. 

Noen grupper anbefales en ny oppfriskningsdose,  

• Personer 75 år og eldre og sykeheimsbeboere 

• Personer 65-74 år 

• Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19 

Andre grupper kun tilbys dette.  

• Personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.  

Det vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine, men for enkelte med svekket immunforsvar 

kan det være den femte dosen. 

 

Det tilbys vaksine både mot korona og influensa (ikke samtidig). 

19. januar 2023, kl 13.00 - 15.00 

25. januar 2023, kl 13.00 - 15.00 

01. februar 2023, kl 09.00 - 11.00 

08. februar 2023, kl 0900 – 11.00 

16. februar 2023, kl 13.00 -15.00 

22. februar 2023, kl 09.00 - 11.00 

 

Sted: Lierne Helsestasjon 

Vaksinetelefon (477 63 197) er åpen mandag-torsdag fra kl.14.30-15.30. Du kan også sende sms.  

      Kommunelege, Helsestasjonen- og skolehelsetjenesten Lierne 

 

Det er også mulig å få tatt influensavaksinen ved å bestille time på legekontoret.   

For ev. vaksine mot lungebetennelse ta kontakt med fastlegen.  

Oppvekst og velferdsetaten, Legekontoret. 

KIRKE 
 

GUDSTJENEST I LIERNE 

Søndag 15. januar:  Gudstjeneste i Sørli kirke kl. 11.00 ved sokneprest  

     Martin Ottosson. 2 dåp. Offer til Blå Kors. 
 

 

LAG OG FORENINGER 
 

LIERNE SENTERPARTI - INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
Lierne Senterparti`s medlemmer inviteres til årsmøte på Tunnsjø samfunnshus torsdag 19. januar  

kl. 18 00. Det blir samling for listekandidatene etter årsmøtet. Enkel servering. Velkommen!     Styret 

 

 

KINO PÅ KVELI SAMFUNNSHUS FREDAG 13. JANUAR 
Kl 18.00: Folk og røvere i Kardemomme By 

Kl 20.00: Kampen om Narvik  

Kiosksalg.           Kveli samfunnshus 
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DUGNAD PÅ SØRLI SAMFUNNSHUS  
 

Lørdag 21. januar blir det dugnad på samfunnshuset for å rydde og vaske og få huset 

mer i orden. Oppmøte kl 10.00. 

 

Lørdag den 29. juli blir det Li-Martna i Sørli. I den forbindelse trenger vårt kjære 

samfunnshus dugnadsfolk for matservering dagtid og kveldstid samt hjelp i baren.  

 

Fredag 28. juli trenger vi også dugnadsfolk for matservering. 

 

Samfunnshuset er avhengig av hjelp fra bygda for å ta på oss disse arrangementene. 

Har du mulighet til å bidra for Sørli Samfunnshus en av disse dagene ta kontakt med 

undertegnede innen fredag 20. januar.  

     For styret i Sørli Samfunnshus Inger Marie tlf 97 68 35 10 

 

 

ÅRSMØTE LIERNE SKYTTERLAG 

Velkommen til årsmøte på Ytterdal vestre 26. januar kl. 18. Pga. servering ønskes 

påmelding til Ellinor (tlf. 91 87 19 87) innen 20. januar. Saker som ønskes tatt opp må 

være styret i hende innen 15. januar.       Hilsen styret 

 

 

ÅRSMØTE I TUNNSJØ SAMFUNSHUS  
TORSDAG 2. MARS KL. 19.00. Oppsigelser/saker må leveres styret innen  

17. februar.           Styret 

 

 

KARUSELLRENN I NORDLI 
starter opp torsdag26. januar. Mer info kommer.   Aktivitetsgruppa, Lierne IL 
 

 

LI-BUA – STATUS 
Li-Bua har lokaler på gamle Stortangen skole, med to formål: 

a) Utlånsavdeling med idretts- og fritidsutstyr. Gratis, nytt og tidsbegrenset. Vi 

ønsker innspill til hva som burde vært til utlån i tillegg til det vi allerede har. 

Utlån avtales etter nærmere avtale. 

b) Bruktavdeling. Her er det mulig å sette inn/gi bort alle typer idretts- og 

fritidsutstyr som du eller andre har vokst fra, og som ikke har naturlige arvinger, 

og samtidig er for brukbare til å avhende. Dette kan da komme andre i bygda til 

gode. Innlevering etter nærmere avtale.  

Åpningstider kunngjøres etter hvert, eller etter individuell avtale. For at flere skal 

kunne se hva vi har/hvordan vi er organisert, så inviterer vi til omvisning på Li-Bua 

onsdag 18.01.23 kl 10oo-11oo og kl 19oo-20oo, eller etter egen avtale, 

Velkommen! karl-fa@online.no    eller 950 59116         Li-Bua SA    

mailto:karl-fa@online.no
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FOTBALLKVELD PÅ LIVERT’N FOR LIERNE IL 

Spilte du fotball for Lierne IL i serien 2021, 2022 og/eller Storsjöcup da inviteres du til 

fotballfest på Livert’n. Vi starter også neste sesong med kick off/foreldremøte for 2023 

samtidig      

 

Livert’n 15. januar klokka 16.00. 

Det blir tacobuffe, fotballgruppa sponser for alle gamle og nye spillere       

Fotballspillere: gratis 

Søsken under 16 år: 50 kroner 

Voksne: 150 kroner 

Loddsalg 

Premier for 2022 og 2021 

Avsluttes med informasjon om årets sesong og foreldremøter lagvis.  

Ta med hele familien og kom på fest. 

 

Påmelding via linken:  
https://ddec1-0-en-

ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fforms.gle%2f9YDZiNQc3Yp4

yUU6A&umid=8c0b0520-38cc-47fb-a949-

b2c988203eb0&auth=cd1d51bc7a231bc01bad881733570492db322956-

8f3eed37d432be01b26e654de5c557a949d2965e 
 

 

 

ÅRSMØTE I FAGFORBUNDET AVD LIERNE 
Mandag 23.01.23 kl. 18.00 

Sted: Liverten. 
 

ÅRSMØTESAKER: 

1. Åpning 

2. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å skrive under møteboka. 

3. Årsberetning 2022 

4. Regnskap 2022 

5. Godtgjørelser 

6. Budsjett 2023 

7. Handlingsplan 2023 

8. Valg 

9. innkomne saker 

 

Utdeling av jubileumsmerker. Matservering og loddsalg til inntekt for Fagforbundet 

sin barneby i Angola. (Vipps). Påmelding på grunn av matservering til  

Ann Brit Tangen 41 44 49 52. Frist 18.01.23 

VELKOMMEN!           Styret 

Dette bildet av Ukjent 

forfatter er lisensiert 

under CC BY 

 

https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fforms.gle%2f9YDZiNQc3Yp4yUU6A&umid=8c0b0520-38cc-47fb-a949-b2c988203eb0&auth=cd1d51bc7a231bc01bad881733570492db322956-8f3eed37d432be01b26e654de5c557a949d2965e
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fforms.gle%2f9YDZiNQc3Yp4yUU6A&umid=8c0b0520-38cc-47fb-a949-b2c988203eb0&auth=cd1d51bc7a231bc01bad881733570492db322956-8f3eed37d432be01b26e654de5c557a949d2965e
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fforms.gle%2f9YDZiNQc3Yp4yUU6A&umid=8c0b0520-38cc-47fb-a949-b2c988203eb0&auth=cd1d51bc7a231bc01bad881733570492db322956-8f3eed37d432be01b26e654de5c557a949d2965e
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fforms.gle%2f9YDZiNQc3Yp4yUU6A&umid=8c0b0520-38cc-47fb-a949-b2c988203eb0&auth=cd1d51bc7a231bc01bad881733570492db322956-8f3eed37d432be01b26e654de5c557a949d2965e
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fforms.gle%2f9YDZiNQc3Yp4yUU6A&umid=8c0b0520-38cc-47fb-a949-b2c988203eb0&auth=cd1d51bc7a231bc01bad881733570492db322956-8f3eed37d432be01b26e654de5c557a949d2965e
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