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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 
 

DATAHJELP PÅ BIBLIOTEKET 

Lierne folkebibliotek tilbyr enkel datahjelp for nybegynnere. Det er tema for hvert treff. Dere kan bli 

med på alt eller velge hva dere vil være med på. Ved spørsmål ta kontakt på tlf 48 28 54 47. 

Ikke noen påmelding, det er bare å møte opp. 
 

Hva kan jeg bruke internett til og hvordan søker jeg på internett 

Sted og tid:  Nordli bibliotek mandag 30. mai kl 15.00-17.00 

Sørli bibliotek tirsdag 31. mai kl 13.00-15.00 
 

Ta bilder med mobil/nettbrett. Enkel redigering av bilder og hva bildene kan brukes til 

Sted og tid: Nordli bibliotek mandag 13. juni kl 15.00-17.00 

Sørli bibliotek tirsdag 14. juni kl 13.00-15.00 
 

Hvordan kjøpe og betale på nett 

Sted og tid:  Nordli bibliotek mandag 27. juni kl 15.00-17.00 

Sørli bibliotek tirsdag 28. juni kl 13.00-15.00 

Velkommen!               Lierne folkebibliotek 

 

 

 

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


 Lierne skal være en kommune der folk trives og vil bo         side 2  

 

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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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 22. mai 2022: Ingen gudstjeneste i Lierne 
 

LAG OG FORENINGER 
 

 
 

GAMMELDANS-KAFÈ 

på Skjelbred Grendehus fredag 27. mai kl. 18.00. Ta deg en tur og nyt god, 

gammeldags gammeldansmusikk av Grenslåt, Lierne Toradergruppe og Einar Olav 

Larsen.  

Salg av øl, vin, kaffe og noe godt attåt.   «Håp ætt du te me nabo’n å kjæm enn 

tur     » 

Inngang: Kr. 200,-   Arrangør: Skjelbred grendehus  
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BINGO  
på Kveli samfunnshus søndag 22. mai 2022 kl. 19.00. 

Premiesum kr. 15 000,-. Kaffesalg! Velkommen! 
 

 

SØRLI HELSELAG ARRANGERER HJERTEMARSJ 
25. mai kl 11.00. Oppmøte på Aktivitetssenteret i Mebygda. Det blir servert frukt, saft 

og bålkaffe. Trimbøker er lagt i kassene fra 16. mai.   Sørli Helselag 
 

DIVERSE 
 

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  
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