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Uke 34

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
LI-NYTT I POSTKASSA TIL ALLE HUSSTANDER UKE 35
Onsdag 1. september kommer Li-Nytt i postkassa til alle husstander i Lierne.

EN STOR TAKK
for minnegaven vi fikk i forbindelse med begravelsene til
Else Syrene Ditløv, Algot Østborg og Per Ludvik Bruvoll.

Omsorgsetaten

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET
13. september 2021
FORHÅNDSSTEMMEGIVNING

DU KAN AVGI STEMME I TIDSROMMET
10. AUGUST TIL13. SEPTEMBER,
MANDAG-FREDAG KL. 09.00 – 15.00, PÅ
LIERNE KOMMUNEHUS

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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LEDIG ENGASJEMENT SOM HJEMMEHJELP VED HJEMMEBASERTE
TJENESTER
Fra 1. Oktober 2021 er det ledig engasjement 60 % stilling som Hjemmehjelp, med
arbeid 3 dager pr uke fra 08.00- 15.30. Du vil være en del av Hjemmebaserte
tjenester, og ha oppmøtested der. Engasjementet varer i første omgang i 6 mnd.
Som hjemmehjelp hjelper du til med blant annet:
•
•
•
•
•

Rengjøring av brukerens private bolig
matlaging
innkjøp av matvarer etter avtale med bruker
vask av klær
I tillegg kan hjemmehjelpen gi omsorg og hjelpe til med personlig stell.

Hensikten med hjemmehjelp er at brukerne skal klare å bo i sitt eget hjem, selv om de
har behov for hjelp til ulike gjøremål. Brukermedvirkning og brukernes behov er
sentralt i alt omsorgsarbeid.
For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså 6 ganger så stor som Oslo og større enn
gamle Vestfold fylke. 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 Assistent/renholder/eventuelt helsefagarbeider.
• Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse
• Er kreativ, løsningsorientert og fleksibel.
• Du må være glad i mennesker, og du må vise hensyn og respekt.
•
Lønn etter tariff
• Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema
på www.lierne.kommune.no (fyll ut fullstendig)
Søknadsfrist: 01.09.21 Oppstart etter avtale
Dersom du har spørsmål vedrørende stillingene kan du gjerne ta kontakt med leder
Hjemmebaserte Tjenester Silje Nordal tlf 97721739 /
mail Silje.nordal@lierne.kommune.no
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Liernetur
20 merka turmål i Lierne
Klippekort og brosjyrer fåes kjøpt hos:
Joker Jule,
Matkroken Mebygda,
Liverten servicestasjon, Matkroken Nordli og
Kvelibua.
Har fått tilbakemeldinger på at bla turen til Seksberget var
noe merking borte, så denne merkes opp igjen i disse
dager.
På Lierne kommunes hjemmeside finnes turene i kart.

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/friluftsliv/liernetur-turloyper-sti/
Innspill kan sendes til kulturlederen. (også forslag på nye/andre turer)

Vrimmel er en kunst- og kulturfestival for hele befolkninga i Trøndelag.
Målet er å skape gode opplevelser nær deg.
Dette er vel viktigere nå enn noen gang før, nå når landet åpnes opp mer og mer.
I ukene 43 – 44 - 45 er det kommunene i Indre Namdal; Høylandet, Snåsa, Grong,
Namsskogan, Røyrvik og Lierne i tillegg til Holtålen, Midtre Gauldal og Rennebu sør i
fylket som har arrangementene.
Skole, barnehage, Helsetun, Helsestasjon, lag, foreninger, organisasjoner og
næringslivet inviteres til å delta i festivalen.
La oppfinnsomheten få fritt spillerom.
Forslag, gode ideer og spørsmål kan sendes til kulturlederen på mail
inger.karine.aagard@lierne.kommune.no eller telefon 95 02 93 32.
Oppvekst og kulturetaten
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 29. august:

Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 ved sokneprest
Martin Ottosson. Dåp.

LAG OG FORENINGER
ÅRSMØTE I TUNNSJØ SAMFUNSHUS
torsdag 23. september kl19.00. Oppsigelser og saker til årsmøtet sendes styret innen
10. september. VELKOMMEN.
Styret

MINNELUND VED NORDLI KIRKE.
Nordli Kvinne & Familielag har bestemt at vi gir 10 000 kroner til minnelund på
Nordli kirkegård.
Vi oppfordrer også andre lag og organisasjoner om å gi bidrag til minnelund på
kirkegården vår.
Styret i Nordli Kvinne & Familielag V/ Marie Aagård Urdshals

Filmepisodan på DVD
Vess de ha vørri som normalt, ha e vørri Pe-Torsahælg nå te hælgen.
Vess dåkk savn Pe-Torsa å ha vil hå litte unnerhållning går e nå å få kjøpt på DVD me filmepisodan
som vart inspælt 2020/ 2021.
Dæm sælles på Kveli-bua, LiVERTEN 1-2-3 æller kan bestælles i nættbutikken.
DVD 1 består tå «Pressemelding», «Skytterstevne», «Myrslått og moltplukking» å «Elgjakt». Total
tid 85 min. DVD 2 består tå «Jul i Oppgår’n», «Flyktningerenn» å «Fisking». Total tid 88 min.
Kr 250 pr stk.
Pe-Torsa Vel

TRIM TIL MUSIKK
Vi starter igjen med dansing.
Vi skal forholde oss til smittevernreglene, og starter opp igjen torsdag 2. september
2021, kl 18.00, på Sørli Samfunnshus.
Alle fullvaksinerte er velkommen til trimdans.
Nå begynner vi på nytt, og håper å treffe mange gamle og nye dansefjes.
Styret
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DIVERSE
Bli snart 80 å hi meir ænn nok,
så vårrå så snill ikke bry dåkk.
Dè bli itt nå kalas å ittnå feiring,
i sei som i tykkji, dè e itt nå meining.
Johannes
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