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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:   15. februar 2023    Uke: 7 
 

KOMMUNAL/STATLIG INFORMASJON 

 

STENGTE BIBLIOTEK 
I uke 8 blir biblioteket stengt onsdag 22.februar (Nordli), og torsdag 23.februar (Sørli). 

          Lierne folkebibliotek 

 

MUSIKKSPILLET «ULLI» 
Torsdag 16.februar og fredag 17.februar klokken 18.00 viser Sørli skole 

musikkspillet «Ulli» på Sørli samfunnshus. Dette musikkspillet er basert på 

filmen Grease. Ønsker ALLE hjertelig velkommen! FAU selger lodd, kaffe og 

kaker i pausen. Billettpris: 100,- (for alle over skolealder). 

        Hilsen store og små på Sørli skole 

 

VI FRA VOKSENOPPLÆRING VIL GJERNE INVITERE ALLE PÅ 

INTERNASJONALKAFFE PÅ FRIVILLIGSENTRALEN 
Bli med og ta en kaffekopp og prat med oss på Frivilligsentralem på onsdag 22.02.2023 

fra kl.17.00. Vi gleder oss! 

     Voksenopplæringen ved Turid, Anita, Tamara og våre flinke elever 
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KULTURMIDLER  2023 
Søknadsfrist 15.mars 2023 

Organisasjoner, lag, personer og institusjoner kan søke om kulturmidler til ungdoms-

/idrettsarbeid, musikkformål og generelle kulturtiltak i Lierne kommune.   

Arbeid for barn og unge blir prioritert. 

Kulturmidler/tilskudd tildeles på to måter:  

1. Kulturmidler. Generell driftsstøtte med søknadsfrist 15.mars. 

2. Tilskudd til spesifikke kulturelle formål/aktiviteter for lag/foreninger i løpet av året.  

     De søknadene behandles fortløpende gjennom hele året. 

Kulturmidler skal nå hovedsakelig søkes via elektronisk søknadsskjema, finnes på vår 

hjemmeside. 

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/kirke-kultur-idrett-og-fritid/kulturmidler/ 

Skjema for manuell utfylling  kan skrives ut og fylles ut og sendes inn: ( finnes også på 

samme side)  

- send på e-post til postmottak@lierne.kommune.no 

- send per post til 

Lierne kommune, Heggvollveien 6, Samfunn- og utviklingsetaten, 7882 Nordli 

 

Kontaktperson ved hjelp og spørsmål: Inger Karine Aagård, mobil 95 02 93 32  

 

 

FLERE LEDIGE STILLINGER I LIERNE KOMMUNE 

Se kommunens hjemmeside; www.lierne.kommune.no for mer informasjon og 

søknadsfrister. 
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NYTT FRA HElSEFRONTEN 

 

Vil DU bli med ut?  
- Ja, da møtes vi ut!  

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»  
TORSDAG 16.februar kl. 11.00 ved parkeringen oppe ved Kvennmyra (1 km fra Nordli i 

retning Kvelia).  

 

Vi tenker å gå på ski, alternativt gå med truger eller til fots til gapahuken på Kvennmyra. 

Hvis føre tillater, går vi oss en runde i/rundt Holandsløypa.  

Er det noen som ikke har ski, eller truger, kan vi være behjelpelig med utstyr via Li-Bua, (da 

er det lurt å kontakte oss om det noen dager i forveien) 

Er det noen som ikke vil gå på ski, eller truger går det fint å ta bena fatt. 

Ved gapahuken tenner vi opp bål og koker kaffe. 

Hadde vært fint om dere tar med 2-3 ved skiver hver. 

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

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

Dere er velkommen! 

 

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 Marita: 47 82 15 39 
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KIRKE – GUDSTJENESTE I LIERNE 
 
Søndag 19.februar 2023 - Ingen gudstjeneste i Lierne. 

LAG- OG FORENINGER 
 

ÅRSMØTE I LIERNE IL  
onsdag 8.mars kl. 19.00. Årsmøtet avholdes på klubbhuset, Gamle Stortangen.  

Vanlige årsmøtesaker, i tillegg til sak om framtida til Lierne IL. 

Saker som ønskes tatt opp må meldes inn til styret v/ leder Hilde Kveli innen 28.februar. 

Ps. Vi mangler folk til styreverv, og vet ikke hvor vi skal fortsette letinga. Gi et signal, dersom 

du kan bidra for Lierne IL.        Lierne IL  

 

STØTTE FRA LIERNE SNØSCOOTERKLUBB 
Lierne Snøscooterklubb ønsker å støtte dugnadsånden i lokale lag og foreninger i Lierne. 

Begrunnet søknad med beskrivelse sendes til; 

Lierne Snøscooterklubb v/Rita Tangen på e-post riktangen@hotmail.no 

Søknadsfrist: 1.mars 2023.        Styret 

 

QUIZ- OG PUBKVELD 
på Kveli samfunnshus fredag 24.februar. 

Viltgryte selges ( kr. 150.-) og baren er åpen fra kl. 19.00 Quiz kl. 20.00 Still med quiz-lag eller bli med 

på et lag når du kommer. 

Du er også velkommen som publikum. 

Aldersgrense 18 år.        Arr. Kveli samfunnshus 
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DIVERSE 
 

ETTERLYSNING! 
Er det noen der ute som har lyst til å spille torader sammen med oss? 

Vi skulle så gjerne ha økt opp grunnbemanninga, da "kompe" (oppskrytt sådan) snart er i 

flertall. Ta kontakt med noen av oss i toradergruppa og bli med på øvelser på torsdager. 

      Lierne Toradergruppe v/Lena Mari tlf. 90 19 39 91  

 

STRIKKEKAFÉ PÅ KVELIBUA  
Torsdag 23.februar, kl. 18.00 – 20.00  
Vi ønsker både erfarne og mindre erfarne velkommen, så har du ett ønske om å lære å 
strikke kan du lære og få veiledning. Har du lyst til å ta med annet håndarbeid er det også 
lov.  Kaffesalg: kr. 50. 

 

NYE ÅPNINGSTIDER PÅ NORDLI TOTAKTSERVICE FRAM TIL 15.04.23. 
Mandag – fredag: kl. 07.00 - 16.00 

Lørdag: kl. 10.00 - 15.00 

Lørdag 4.mars: stengt  
 

TRENGER DU NYE VINTERSKO? 
Da kan du ta turen til oss. Vi har «Gåsbakk-sko» høy og lav-modell, Baffinsko for dame og 
herre, Tobe-sko og Polaris-sko med boalås. 
Du finner mer informasjon om skoene i vår nettbutikk: butikk.nordli-totakt.no 

 

 

  

 

 
 

 
 

Tlf. 74 33 98 48/480 45003 

E-post: post@nordli-totakt.no 

Nettside: www.nordli-totakt.no 

Nettbutikk: butikk.nordli-totakt.no 

 

https://butikk.nordli-totakt.no/
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LEDIGE LEILIGHET I FIRER-BOLIG PÅ JULE 
Fra 1.5.2023 er det ledig 1 leilighet i 4-er bolig i boligfeltet på Jule.  

Leiligheten har 3 soverom og ei husleie på kr7.236,- pr måned og er delvis møblert. 

Leilighetene har også bredbåndstilgang med internett og TV. Utgifter til dette vil komme i tillegg til 

ovennevnte pris. 

Det kan også avtales leie av garasje ved behov. 

Leilighetene vil også kunne deles opp til hybler med delvis møblering om ønskelig  

Søknad om leie sendes Lierne Boligutleie A/S ved Robert Gåsbakk, Østvikveien 12, 7884  SØRLI. 

Spørsmål og avtale om visning kan rettes til tlf. 91 64 87 84.  

Søknadsfrist 01.03.2023      Lierne Boligutleie A/S 

 

 

 

 


