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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

KULTURPRISEN 2022 
Forslag sendes til Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli, eller epost: 

inger.karine.aagard@lierne.kommune.no 

 

Behandles i Lierne Formannskap sitt møte 28. november 2022.  Kulturleder 

 

 

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ÅRSPLAN FOR 2023. 

FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2024-2026 
Kommunedirektørens forslag til budsjett og årsplan, samt forslag til økonomiplan legges ut til 

alminnelig ettersyn i tråd med kommunelovens bestemmelser i tiden 02.11.22 - 20.11.22. 

Frist for innspill/ uttalelse: Søndag 20.11.22.  

Uttalelsene sendes til postmottak@lierne.kommune.no evt. kan også leveres på 

sentraladministrasjon på kommunehuset i 2. etg. eller på bibliotekene.  

Alle innspill som foreligger innen fristens utløp, vil bli forelagt partigruppene foran 

formannskapets innstilling til kommunestyret den 28. november 2022.  

Kommunedirektørens forslag til budsjett, årsplan og økonomiplan ligger på kommunens 

hjemmeside, 

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/politikk/horinger-og-kunngjoringer/ 

 

 

 
 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 
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Er du en engasjert sykepleier som ønsker fast stilling i Lierne Kommune? 
 

Fra januar 2023 er det ledig 77% fast stilling som sykepleier ved avdeling Kosheim, en 
enhet for pasienter med diagnosen demens. Det er mulighet for å utvide stillingen til 
ønsket stillingsprosent med Vikarpool-vakter. 
 

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 stor 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: 24.11.2022 

- Oppstart januar 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  
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NYTT FRA HELSEFRONTEN 

Vill DU bli med ut? 

- Ja, da møtes vi ut! 

Vi tender 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 noe for deg? 

«Vi møtes ut» 

Onsdag 23.november kl 11.00 i gapahuken ved «troll-plassen» mot Totsåsseteren. 

(Det er bompenge på «troll-veien» (Nesåsveien), hvis du vil kjøre helt frem. Det er 

godt skiltet og man kan vipse). 

Ta på skikkelig varme klær og noe varmt å sitte på. 

Vi på familieenheten har startet et utendørs-tilbud, der vi treffes på ulike plasser i 

Liernes natur. 

Vi har nå også en facebook side: «Vi møtes ut» Der vi legger ut bilder fra treffene og 

informasjon om neste treff. 

Ved spørsmål ang transport, samkjøring eller annet, ta kontakt med 

Birgitte 90 96 36 65, og Marita 47 82 15 39 
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VAKSINERING COVID-19 OG INFLUENSA, HØSTEN 2022 
Vi fortsetter vaksineringen og tilbyr nå Drop-in for vaksinering av 4. dose Covid-19 og 

Influensavaksine. Det er da bare å møte opp til vaksinering innenfor den oppsatte tiden. 

Du kan ikke ta disse vaksinene samtidig, minimum intervall er 7 dager. 

Under pandemien har vi vært tilnærmet influensafrie i Norge. Når reiseaktiviteten øker, vil 

influensaen komme tilbake og spre seg i Norge igjen. 

Siden det er en stund siden vi har hatt en normal influensasesong, vil mange mangle immunitet mot 

nye influensavirus. 

Det kan bety flere smittede og flere i risikogruppene med alvorlig sykdom. 

Vaksinering er derfor viktig for å unngå alvorlig influensasykdom og redusere risikoen for 

dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19.  

Oppmøtested: Lierne Helsestasjon, helsesenteret, Nordli. 

Dato: 

17. November, kl 09.00- 11.00. 

24. November, kl 12.00 - 15.00. 

 

Egenandel influensavaksine 2022: kr 155 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

• Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko  

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 

• Alle fra fylte 65 år 

• Barn og voksne med: 

-diabetes type 1 og 2 

-kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt 

-kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/ 

eller hostekraft 

-nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom 

(organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid -artritt og andre sykdommer) 

-svært alvorlig fedme (KMI over 40) 

-annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter 

individuell vurdering av legeI 

 

I tillegg anbefales influensavaksine til: 

• Helsepersonell og andre ansatte som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie 

• Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte 

• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 
 

Ikke møt opp om du har symptomer på luftveisinfeksjon. 

VELKOMMEN! Oppvekst og velferdsetaten. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

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

For ev. vaksine mot lungebetennelse ta kontakt med fastlegen. 
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 20. november: Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 11.00 ved  

sokneprest Martin Ottosson. Dåp. 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

PÅ GRUNN AV INGEN PÅMELDTE, ER HLF SITT MØTE I SØRLI 

16. NOVEMBER AVLYST 
Dersom noen har problemer med sine høreapparater og trenger hjelp kan dere ta 

kontakt med Lidvor Fjelde tlf 90908811  eller Marie Aagård Urdshals tlf 91734832. 

 

 

SØRLI PENSJONISTLAG INVITERER TIL JULEBORD 
på LiVERTEN 3. desember kl 15.00. 

Det serveres julegløgg, julematbufe og multeparfait til dessert. Kaffe. Pris kr 200. 

Inger kjører. Påmelding til Liv på tlf 97 53 59 12 innen 27.11. 

Velkommen til en hyggelig førjulsstund.           Sørli pensjonistlag 

 

 

 

MØTE HOS ELI OG ODD TOTLAND 

fredag 18. november kl 18.00. Tale og sang av Hans Bergane. Gave til misjonen. 

Velkommen!          Arr: Sarepta 
 

 

NORDLI PENSJONISTLAG INVITERER HERVED 
sine medlemmer til julebord på LiVERTEN lørdag 3. desember kl 15.30. Det blir 

servert tradisjonel julemat. Underholdning av syngende husmødre fra Namsskogan. 

Egenandel å betale er kr 300. Påmeldingsfrist onsdag 30. november. 

Påmelding til Tonny, tlf. 99 26 18 63, eller Ellbjørg, tlf. 41 33 95 62. 

           Nordli pensjonistlag 

 

 
PE-TORSA VEL - EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SØNDAG 27. NOVEMBER KL 18.00 

Sted: Kveli Samfunnshus. I henhold til gjeldende vedtekter kan alle innbyggere i 

Lierne over 16 år, og andre som er eller har vært tilknyttet Pe-Torsa som aktør, 

arrangør eller lignende, og identifiserer seg med foreningens formål være medlemmer i 

Pe-Torsa Vel, og ha stemmerett på foreningens årsmøte.  

Ta kontakt på post@pe-torsa.no / sms 95861101 hvis du ønsker sakspapirer. 

Velkommen!          Styret 

 

mailto:post@pe-torsa.no
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Vi har et ønske om å sette opp «Olsenbanden junior på rockern» her i Lierne. Har du 

lyst til å være med i et familieteater? Det satses på såpass med interesse at vi gjerne har 

barn i rollene, men vi ønsker å understreke at det er for alle, og vi har behov for både 

barn, voksne og velvoksne for å få alt på plass. 

 

Vi har behov for at noen syr kostymer, at noen lager koreografi til dans, at noen lager 

kulisser, at noen tar ansvar for lyd og lys, vi trenger scenearbeidere, og kanskje også 

noen som lager mat innimellom, vi vil trenge noen til å spille i et husband, og så vil vi 

selvsagt ha behov for mange skuespillere, både store og små.  

 

Som oppstart på dette prosjektet vil vi invitere til å se filmen som teaterstykket er laget 

med inspirasjon fra. Synes du det høres spennende ut med teater, så kommer du og ser 

filmen sammen med oss. Dersom man ikke har mulighet til å være der, meld din 

interesse til oss på telefonnummer 959 13 750 (Edel). Etter filmen vil vi dele litt 

informasjon om hva vi har behov for av hjelp, bemanning, og roller. Så får dere ta med 

informasjonen hjem, tenke litt, og deretter sender dere inn til oss hvor dere eventuelt 

ønsker å bidra og evt hvilke roller dere synes kunne vært artige å ha. Så får vi prøve å 

fordele etter beste evne.  

 

Vi ser for oss å gjennomføre forestillingene på høsten i 2023. Dette har vi ikke gjort 

før, så vi starter opp i god tid, og håper vi får med oss mange som vil bidra her og der, 

slik at vi kommer i mål med dette artige prosjektet. Selve øvingene starter på onsdager 

etter jul. I starten øver vi på fellesnummer, men etter hvert kan det være at det ikke er 

nødvendig at alle er tilstede hver gang. Det kommer litt an på hvor vi er i prosessen, og 

hva vi har behov for. Nå før jul kartlegger vi litt i forhold til interesse for å stå på 

scenen og evt bistand til å sy sammen alt det andre også.  

 

Håper dere synes det høres spennende ut med teatergruppe i Lierne!  

 

Velkommen til filmvisning i storsalen på Lierne kommunehus, søndag 27. November, 

klokken 13.00. Vi lager popkorn!  Filmen har 7 års grense, så dersom barn som er 

under 7 år skal se filmen, må foresatte være med. 

 

Det ligger et arrangement på facebook der du melder deg på filmvisningen, dersom du 

ønsker å være med på den.  

Dersom du ikke får til å delta på filmvisning, sender du mld til Edel (959 13 750) og 

sier at du har lyst til å være med. 

         Hilsen Edel, Britt Oline og Ann-Sophie, Ungdomslaget Gå På 
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ADVENTSKALENDER LIERNE IL   

 

Kjøp lodd på vår adventskalender med vipps til 52 74 95.  

Kr. 100,-pr. lodd. 

 

Vi retter en stor takk til alle våre sponsorer som har bidratt med flotte premier hver dag 

frem til jul. 

Vinnere vil bli annonsert i Li-Nytt og på vår Facebookside. 
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DIVERSE 

 

ØNSKER DU Å BESTILLE MEDISTERFARSE? 
Vi tar opp bestilling på Gilde medisterfarse, 4 kg brett til kr 299,- 

Bestilles på tlf 74 33 91 50 eller på butikken, innen mandag 21.11. kl 10.00 

Farsen kommer til butikken fredag 25.11.22 

Det er også mulig å bestille kjøttfarse og karbonadefarse. Det har vært noe 

leveringsutfordring på disse, men er du interessert så ta kontakt med butikken. 

         Matkroken Mebygda 

 

 

 

JAKT 2023 
Har du fått oppgjøret for 2022?? 

Er du fornøyd med leieprisene du oppnår for leien av din eiendom?? 

Vi har hatt en fantastisk høst, masse fornøyde kunder. 

Vi opplever at 60 % av kundene bestiller samme terreng og overnatting til neste år. 

Vi trenger mere områder på småvilt, fugel og elgjakt til sesongen 2023. 

Hvis du ikke jakter selv, kan vi leie ditt terreng. 

Vi leier 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 på eiendommen din?? 

Prisen indeksreguleres hver år. 

Leiekontrakten må være minimum i 4 år. 

Vi er inntressert i små og store områder i Lierne. 

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

Ta kontakt med Svein Nordbakk telefon 90 92 29 99 eller Ketlyn Nordbakk 91 53 99 99 

Svein@namsenauto.no  

www.ksresort.no    Nytt liv på Ulland 
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