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Uke 27

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
Sommerhilsen fra ordfører
Vi er allerede et godt stykke ut i juli og sommeren er godt i gang. Det har vi virkelig
fått kjent på de siste dagene med herlig varmt sommervær
Så er det herlig også å kjenne på at vi kan bevege oss litt mer omkring, i eget land, men for mange er
det nok ekstra stor glede over å få lov til å ta turen over grensa og besøke familie og venner. Selv
om grenseovergangen ikke er helt som “normalt” gjør de siste innreisereglene det i hvertfall mulig å
ta en tur over grensa.
Vinteren og våren vi har lagt bak oss har også i år vært mye preget av korona og restriksjoner. Jeg vil
igjen berømme alle som har stått på for å gi våre innbyggere gode tjenester. Alle har dere vært nødt
til å legge om arbeidshverdagen på kort varsel når endringer i regelverk iverksettes.
Så vil jeg også igjen takke alle innbyggere for å lojalt ha stilt opp i dugnaden og fulgt alle regler, råd
og anbefalinger som har kommet, det har blitt noen, og ikke så enkel å forstå heller
Vi går forhåpentligvis mot en mer normal hverdag i løpet av høsten. Den hverdagen vi skal i gang
med vil nok likevel se litt annerledes ut enn den vi hadde før korona. Vi får ta med det beste fra den
“gamle hverdagen” og sette sammen med alt det vi har lært oss gjennom koronatiden, da har jeg
stor tro på at den nye hverdagen skal gi oss masse gode opplevelser.
Det blir ikke de store arrangement i sommer heller. Pe-Torsa venter til 2022 før han entrer scenen i
Oppgården igjen, men som vi gleder oss til siste helga i august neste år! Det blir heller ingen
tradisjonell Li-martna, men uke 29 blir det aktiverer rundt om i hele kommunen og med en “mini
martnasdag” på lørdag, så litt Li-martnas følelse vil det bli. For alle rockere blir det Totsåsrock siste
helga i juli år. Så joda, mulighetene for store opplevelser er her i sommer også
Jeg vil ønske alle en riktig god sommer, ta vare på hverandre og snart kan vi også gi
sommerklemmer
Bente Estil, ordfører
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INFORMASJON OM INNREISE TIL NORGE, FRA GRØNNE OMRÅDER/ LAND
Vi får en del spørsmål om hva som gjelder i forhold til innreise og har oppsummert dette under:

• Dersom du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder
og kan dokumentere det med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat
trenger du ikke fylle ut innreiseskjema eller teste deg ved ankomst, du må vise
gyldig koronasertifikat.
• Dere som ikke er fullvaksinert, må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste
dere ved ankomst. Du finner skjemaet her. Teststasjon ligger på Lierne
helsetun.
OBS! OBS! OBS!

• All innreise til Norge må skje ved en åpen grensestasjon. For Lierne er
dette ved Muru grensestasjon (grense til Gäddede) som er åpen hver dag kl.
06.00-18.00.
Spørsmål om grensepassering rettes til politiet på tlf. 02800
Utdrag fra politiets nettpatrulje Trøndelag:
“Til alle våre innbyggere
Vi får mange spørsmål om grenseoverganger og regler for tiden, og det blir fort lange køer på
grenseovergangene i Trøndelag og på Værnes lufthavn.
Her er tre opplysninger vi håper kan være til hjelp for alle som planlegger å reise utenlands:
1) De som ikke er fullvaksinerte skal fylle ut et registreringsskjema for innreisende før man
ankommer Norge og de må testes på grensa.
Her finner du innreiseskjema:
https://reg.entrynorway.no/
2) Man kan reise ut av Norge på de juridiske stengte grenseovergangene, men ikke inn til Norge.
Man skal kun benytte de åpne grenseovergangene når man skal inn til Norge, dette gjelder også de
som er fullvaksinerte og har vaksinepass (ps: man får først gyldig vaksinepass en uke etter andre
vaksine).
3) De åpne grenseovergangene i Trøndelag er Murumoen på FV 74, Storlien på E 14, Vauldalen på
FV 31 og Værnes lufthavn.
Her finner du åpningstider:
https://www.helsedirektoratet.no/.../apne...
“
Kriseledelsen Lierne kommune v/ordfører

Sommertider Lierne Folkebibliotek
Nordli bibliotek
Uke 29-30 STENGT

Uke 31-32 mandag kl. 10.00-15.00

Sørli bibliotek
Uke 29-30 STENGT

Uke 31-32 tirsdag kl. 15.00-19.00

-GOD SOMMER-

Lierne Folkebibliotek

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
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LIERNE KOMMUNE HAR EN LEDIG 70 % FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER
VED AVDELING KOSHEIM, LIERNE HELSETUN FRA 01.09.21.

Helse og omsorgsetaten har ledig 70 % fast stilling som helsefagarbeider på natt for tiden ved Lierne
Helsetun avdeling Kosheim. Avdeling Kosheim er en skjermet avdeling med 6 plasser. Nattevakter
som har tilholdssted på avdeling Kosheim har også ansvar for å bistå innbyggere ute på bygda ved
behov.
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 eller like stor som Vestfold.
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 helsefagarbeider
Er kreativ, løsningsorientert, fleksibel og liker å jobbe i team
Krav om kjørekort kl B.
Ønsker å jobbe i turnus.
Lønn etter tariff
Stillingen kan ikke deles.
Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut
fullstendig, det er det som står i søknaden som blir vurdert)
Søknadsfrist: 28.07.2021
Oppstart etter nærmere avtale.
Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse
Spørsmål til stillingen rettes til leder for hjemmebaserte tjenester Silje Nordal, på tlf.
97721739/ mail silje.nordal@lierne.kommune.no eller helse og omsorgssjef Edith B Valfridsson, på
tlf 95 79 94 75 / mail edith.valfridsson@lierne.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via hjemmesida til Lierne kommune;
www.lierne.kommune.no – ledige stillinger.

Vi søker etter vaktmester – sommeren 2021
I forbindelse med sommerjobb for skoleungdom – sommeren 2021, søker vi etter ekstra
vaktmesterressurser til driftsteamet. Vaktmesteren skal inngå som en del av teamets daglig drift, for
få frigjøre ressurser for oppfølging av skoleungdommene.
Krav til kvalifikasjon:
Førerkort klasse B
Ønskede kvalifikasjoner:
Praktisk erfaring fra relevant fagområde
Personlige egenskaper vil bli vektlagt
Praktisk info:
Tidsrom: Uke 29 – 31 (19.07.21 – 06.08.21)
Stillingsprosent: 100%
Oppmøtested: Nordli
Lønn: Etter avtale
-Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut fullstendig)
-Søknadsfrist: 13.07.21
For spørsmål / avklaringer kan du ta forbindelse med teamleder John Ivar Sørløkken, tlf 90911914
eller plan og utviklingssjef Finn-Stephan Dybvik, tlf 48118777.
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Aktivitetsdager
Det blir ingen god gammeldags Li-martna i år heller, i stedet blir det 2 aktivitetsdager:
én i Nordli Søndag 18.juli, kl 13.00 - 17.00, med bilrebusløp, Li-mesterskap i skotthyll på Skjelbred og
ved Nordli museum, kaffe og matsalg, og én, lørdag 24.juli, kl 11.00 - 15.00 på Sørli museum, med
bilrebusløp, Li-mesterskap i skotthyll, Spartan-økter, aktiviteter for barn, kaffe og matsalg.
Oppdateringer vil finnes på Lierne kommunes hjemmesider.
Martnaskomiteen – Lierne kommune

Kommunekassen er stengt uke 29
Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet
-

Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober
Søknadsfristen er forlenget til 15. november

Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner
Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter
som er påvirket av covid-19 pandemien.
Formålet med ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder
også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd fra myndighetene i forbindelse med
covid-19.
Perioden for ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2021.
Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.
Hva kan det søkes om?
•
Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i forbindelse med
utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for eksempel være innkjøp av smittevernutstyr,
kostnader til leie av større lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som
digitale møteplasser.
•
Støtte til mindreinntekter fra avlyste eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for
eksempel vere tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller
kioskinntekter.
•
Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og
utleieinntekter. Dette kan for eksempel vere museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg.
Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.
Ny søknadsfrist er 15. november 2021.
Mer informasjon
Finn informasjon, søknadsskjema og veiledning om koronaordningen på www.lottstift.no
Spørsmål? Ta kontakt på covid@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.
Merk: For momskompensasjonsordningen er det ingen endringer, her er søknadsfristen 1. september.
Les mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på www.lottstift.no

LI-NYTT SOMMEREN 2021
Li-Nytt utgis IKKE ukene 28 – 29 – 30.
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Ledig stilling som Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA), fra ca. midten av august, og
varighet inntil 1 år
Midlertidig stilling/vikariat i ca 50% (ca 20 timer per uke, mest kveld/helg) som BPA hos meg. Jeg er
arbeidsleder, og Lierne kommune er arbeidsgiver. Det er en fysisk jobb, og det er en fordel om søker
har førerkort, men øvrig opplæring vil bli gitt.
For mer informasjon, ta kontakt med Liv Kristine Brun, tlf.: 911 52 169.
Søknad sendes, innen 23.juli, til: Liv Kristine Brun, Ola H. Kvelis vei 16, 7882 Nordli

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 11. juli Ingen gudstjeneste i Lierne.
Minnelund Nordli Kirkegård
Lierne Kirkelige Fellesråd har vedtatt å etablere minnelund ved Nordli kirkegård. Arbeidet vil starte
opp etter sommeren. Minnelunden vil bli plassert på den nye kirkegården nedenfor 3 furutrær, samme
monument som på minnelunden i Sørli.
Prosjektet har en kostnadsramme på 160 000,- der Lierne Kommune har bevilget kr. 100 000,Etter signaler fra innbyggere i Lierne ber vi om økonomisk hjelp til å realisere dette prosjektet. Dette
kan gjøres ved å innbetale til konto 4448.10.38372 (merkes minnelund) eller via spleis.no

LAG OG FORENINGER
NORDLI PENSJONISTLAG
Arrangerer rundtur, Kveli, Tunnsjø, Røyrvik om Limingen 21. juli. Oppmøte kl 09.30
ved Frivilligsentralen i Nordli. Ottar guider om historikk i Kvelia. Kaffe i grillhuset i
Tunnsjøen. Middag Limingen Gjestegård. Heimtur langs Limingen.
Bindende påmelding innen 13. juli til Liv, tlf 990 23 214. Tonny, 992 61 863.
Styret
BILBINGO på Sørli samfunnshus søndag 11.juli kl 19.00
Maks 50 personer inne på samfunnshuset så vi oppfordrer deg som har mulighet til å spille i bilen.
Vi har strenge smitteverntiltak og oppfordrer dere til å tenke på avstand, reinslighet og møte opp
friske og glade!
Kaffesalg. Velkommen!
Styret

LIERNETUR 2021 –2022
Vi har nå etter mye arbeid kommet igjennom alle turene i Liernetur 2021-2022
Vi har måttet tatt noen ekstrarunder som gjør at vi er litt forsinket med klippekortene
og brosjyrene. Men nå er det like før de kommer på utsalgsstedene.
Utsalgsstedene er:
Joker Lierne, Jule, Matkroken Mebygda, Liverten Servicestasjon, Lierne Gjestegård og
Matkroken Kvelia.
Oversikt over turer og kart vil dere også finne på våre hjemmesider.
God tur!
Tunnsjø IL Sørli IL
Lierne IL Lierne Kommune
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Lierne jeger- og fiskerforening arr. Fiskebørsen Lierne 2021, 1. juli-28. august.

Har du fått fisk? Ta bilde av fisken på vekta og legg ut på
Facebookgruppen "Fiskebørsen Lierne 2021". Basert på tillit og
samvittighet! Er du ikke på nett, kan du sende bildet til Ellinor på tlf.
91871987.
Premie for største fisk: kr. 3000,- Minste fisk: kr. 2000,Fem trekkpremier á kr. 1000,- og seks trekkpremier á kr. 500,- for barn
u/16 år.
Gratis for medlemmer, kr. 50,- for ikke-medlemmer som Vippses til 614269.

Skitt fiske!!

Hilsen styret.

DIVERSE
Minnelund Nordli Kirkegård
Lierne Båretjeneste har gitt et bidrag til minnelund i Nordli. Oppfordrer andre
bedrifter/virksomheter til å gjøre det samme.
Lierne Båretjeneste ANS
Tusen takk for blomster, minnegaver og all omtanke, ved Erling Marino Erikssons
bortgang.
Trond, Magnar, Maj-Britt og Tor Erik m. familier
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