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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

ANG. UTGIVELSE AV LI-NYTT UKE 20 
Manusstopp for Li-Nytt uke 20 blir mandag 16. mai kl 12.00. 

 

 

KOMMUNESTYREMØTE  
Torsdag 19. mai 2022 kl 17.00 på Lierne samfunnshus, kommunestyresalen. 

Økonomiseminar rett etter møtet.       Ordfører 

 

 

COVID SMITTE VED LIERNE HELSETUN 

Vi har nå utbrudd av Covid, med smittetilfeller på alle avdelinger ved Lierne Helsetun. 

VI ønsker derfor at besøk avventes med til over helga og vi håper på forståelse for 

dette.      Kommunalsjef oppvekst og velferd, Edith Valfridsson 

 

 

TILBUD OM 4. DOSE KORONAVAKSINE FOR PERSONER OVER 80 ÅR 

Folkehelseinstituttet åpner for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke 

har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en oppfriskningsdose hvis de selv 

ønsker det. 

Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. Tilbudet er ikke en 

generell anbefaling til personer over 80 år og eldre, men en mulighet for den enkelte. 

En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere 

oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke. 

Du må selv ta kontakt på vaksinetlf. på Lierne helsestasjon i løpet av mai-22 dersom 

du ønsker 4. dose koronavaksine. 

Telefonnummer: 477 63 197 

Mandag – torsdag kl 14.30 - 15.30. 

         Lierne kommune, Helsestasjonen 
 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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17. MAI 

 
Program for 17. maifeiring i Nordli 
 

09.00 Gudstjeneste v/ Martin Ottosson i kapellet på Lierne Helsetun. 

   Kirkekaffe i kapellet etterpå. 

Kl. 11.30  Oppmøte Liernehallen. Tog fra Liernehallen til Helsetunet 

Kl. 12.00  Tale for dagen ved ordfører på Lierne Helsetun 

Kl. 12.30 Velkomst i Foajeen på Liernehallen, servering, loddsalg og leker for barn 

Kl. 13.30  Tale for dagen ved ordfører 

Ca. kl. 14.30  Loddtrekking og avslutning 

Gratis inngang. Loddsalg betales med Vipps eller kontant. 

Velkommen til feiring av nasjonaldagen       

        Hilsen 7. og 8. klasse på Stortangen skole 
 

 

Program for 17. mai i Sørli 
 

Kl. 11.00: Gudstjeneste i Sørli kirke. 

Kl. 11.45: 17. mai-tog fra kirka. 

(Rekkefølge: hovedkomité, musikkorps, 10.-1. årstrinn, barnehagen, andre deltakere). 

Ca. kl.13.00: Samling på Sørli skole. 

Tale for dagen. 

Bevertning kr. 50,- (dekker mat + ett lodd, barn gratis) 

Leker og konkurranser, is- og pølsesalg. 

Ca. kl. 15.15: Premieutdeling (på skolen). 

Hjertelig velkommen til 17. mai-feiring!     Hilsen hovedkomitéen 

 

 

 

Program for 17.mai feiring i Tunnsjø 

Tog fra Tunnsjø samfunnshus kl. 12.00 

Etter toget samles vi inne til tale for dagen.  

Leker og konkurranser 

Salg av sodd, is, kaker og kaffe 

Åresalg 

Velkommen til 17. mai feiring.     Tunnsjø samfunnshus 
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MOBILDEKNING 
Lierne Kommune har hatt møte med Telenor der de gjentar sine forsikringer om at alle 

som hadde fasttelefon når kobbernettet ble avviklet skal få tilbud om mobil tale-

løsning eller andre digitale løsninger. Fristen for dette er satt til 31.12.2022. 

Telenor er i gang med kartleggingen og testing/utplassering av utstyr hos enkelte 

abonnenter. De som har ingen eller dårlig dekning må selv melde inn dette til Telenor. 

Vi har en oversikt over en del av de husstandene dette gjelder. Vi oppfordrer likevel 

alle som ikke har mobildekning eller opplever dårlig dekning der de bor om å kontakte 

kommunen på epost slik at vi kan få kartlagt hvilke områder som skal prioriteres. 

           Lierne Kommune 
 
 
 

SKYTING FOR SKADEFELLINGSLAGENE I LIERNE 
Årets tidspunkt for skyting på Aunet skytterbane blir: 

• 21. mai, kl 10-12 

• 23. mai, kl 18-20 

• 29. mai kl 16-18      Rådgiver skog og utmark 

 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 15. mai: Konfirmantenes samtalegudstjeneste i Sørli kirke kl 18.00. 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

SØRLI PENSJONISTLAG 
er invitert til PRO Föllinge-Laxsjö-Hotagens Vårfest lørdag den 21.05.22 kl 17.00 i 

Gunnarvattnets Bygdegård med mat, underholdning ock dans med Tony Moberg. 

Pris 250 kr. Påmelding senest 15.05.22 til Liv tlf. 97535912. 

Alle er velkommen!      PRO Føllinge-Laxsjø-Hotagen 

 

 

 

 

PÅMINNING - ELGMØTE – LIERNE BESTANDSPLANOMRÅDE 
Tid: 11. mai kl. 19.00 Sted: Kommunehuset 

Det blir presentasjon av jaktresultatet 2021, og resultatet av aldersbestemmelsen av 

felte voksne dyr. Det er topp hvis det kommer noen fra alle jaktfelt/-lag. 

          Lierne bestandsplanområde 
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KONSERT FOR UKRAINA 
Sett av mandag 30. mai, da blir det konsert i Nordli Kirke kl 19.00, til støtte for det 

gode arbeidet i Ukraina. 

Nordli Sangkor inviterer, og har med seg både små og store gjester. 

         For Nordli Sangkor, John Olav 
 

 

BILBINGO PÅ SØRLI SAMFUNNSHUS SØNDAG, 15. MAI KL. 19.00  

Premiesum kr. 15 000. Kaffesalg. Velkommen!     Styret 
 

 

TUSEN TAKK FOR ALLE MINNEGAVER  
gitt til Lierne Ski i forbindelse med Per Asbjørn Skistad sin bortgang. 

Det har kommet inn kr. 43 050,- , som etter familiens ønske skal benyttes til 

løypekjøring. 

Vi sender våre kondolanser og varme tanker til familien.    Lierne Ski 
 

 

NORDLI PENSJONISTLAG INVITERER TIL MEDLEMSMØTE 
tirsdag 24. mai kl 12.00 på Frivilligsentralen. Ordføreren kommer.  

Mat, kaffe, loddsalg. Gaver tas imot med takk!       Nordli pensjonistlag 

 

 

ÅRSMØTE I LIERNES FORBRUK SA  
blir den 1. juni kl. 18.00 på butikkens kafferom. Saker som ønskes behandlet må være 

styret innen den 30. mai.       Liernes Forbruk SA 

 

 

FAMILIEDAG OG SKYTINGENS DAG PÅ NYBANA 
Velkommen til familiedag i anledning skytingens dag 15. mai kl. 11-13.  

Kr. 100,- pr. familielag. Natursti med skytepost. Hamburgersalg. 

         Hilsen Lierne skytterlag v/styret 

 

 

ÅRSMØTE LIERNE NÆRINGSFORENING 
Avholdes på Joker Jule tirsdag 24. mai kl. 18.00 

Årsmøtesaker og næringskaffe. Velkommen!   Lierne Næringsforening 
 

 

DIVERSE 
 

Torbjørn Oskarsson Risberg konfirmeres i Namsos kulturhus lørdag  

den 14. mai. Vippsnummer 951 28 633. 
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ØNSKER Å KJØPE TRAKTOR 

I prisklasse kr 250-280.000 med frontlaster, og uten moms. 

       Ta kontakt, Lars Jonar Larsen, mob. 950 39 637 

 

 

 

 

TRENGER BILEN DIN INNVENDIG VASK? 

Også i år tar vi på oss innvendig bilvask her på Namas ☺ 

Pris: 300.- for private personbiler. 

Vi vasker også firmabiler og større kjøretøy – spør om pris! 

Utføres helt frem til høsten tar oss og det blir for kaldt å holde til ute. Feriestengt uke 

29-31. 

Vi tar også på oss å frakte avfall på Støvika på onsdager hvis noen har behov for hjelp 

😊 

Ring 47 47 53 97 for å avtale tid. 

 

 

 

VI KJØPER JAKT 
Har du eiendommen???  

Vi kjøper storviltjakt og småviltjakt på langtidsleie. 

Vi betaler kr 7 pr.mål for terrenget, for storvilt og småvilt. 

Vi betaler kr 2.65 pr.mål for småviltjakt. 

Hvis arealet er utleid ut i dag, er vi behjelpelige med papirene. 

Kanskje på tide at du som grunneiere får betalt for leiejakta?? 

Prisen indeksreguleres hver år. 

Leiekontrakten må være minimum i 4 år. 

Vi er interessert i små og store områder i Lierne. 

Vi kan også være interessert i å kjøpe eiendommen/småbruk hvis du vurdere å selge. 

Ta kontakt med Svein Nordbakk telefon 90922999 eller Ketlyn Nordbakk 91539999 

Svein@namsenauto.no  

www.ksresort.no  

Nytt liv på Ulland  

 

 

tel:+4790922999
tel:+4791539999
mailto:Svein@namsenauto.no
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.ksresort.no&umid=0720c929-4acd-4c53-b683-4a833d3797d3&auth=cd1d51bc7a231bc01bad881733570492db322956-a304ffedef39c28af6cc1bb1f1eafc67c282e4c6
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