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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

UTSTYR 

Vi trenger fortsatt utstyr til å bosette. Spesielt ønsket er små kjøkkenbord med stoler, 

ellers alt av f.eks.: møbler, tekstiler, hvitevarer, strykejern/brett, støvsuger, 

kjøkkenutstyr, osv. 

Vi har lånt lager på kommunehuset, der vi tar i mot. 

 

Ring gjerne for avtale til Helen mobil 94 80 37 50, eller Eirin 93 20 99 97 

 

Status  for bosetting/hjelp til Ukrainere er at det har kommet ni personer til nå, derav 3 

barn. Foreløpig har det bare vært ledig bolig kapasitet i Nordli, så meld inn igjen om 

ledig boliger i Sørli. Epost til helen.andersson@lierne.kommune.no eller 

Eirin.holand@lierne.kommune.no 

           Flyktningetjenesten 

 

 

HEI LI-BYGG 

Ønsker dere en hjelp til å kommunisere med våre nye Li-bygg,  

så finner dere google oversetter på nettet,  

eller last ned appen med samme navn.  

Foreløpig går det mest i russisk. 

Man kan føre samtale med tekst og lyd,  

og også ta bilde av tekst som oversetter automatisk  

til ønsket språk.  

Flyktningetjenesten 

 

 

 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:helen.andersson@lierne.kommune.no
mailto:Eirin.holand@lierne.kommune.no
http://www.google.no/imgres?q=facebook&start=152&um=1&hl=no&sa=N&tbo=d&biw=1920&bih=915&tbm=isch&tbnid=Xn_hTBsza4rOiM:&imgrefurl=http://www.insidefacebook.com/2012/10/04/facebook-clarifies-how-like-plugin-works-addresses-privacy-concerns/&docid=GdHtFTIv_lc5vM&imgurl=http://www.insidefacebook.com/wp-content/uploads/2012/10/facebook_like_button_big.jpeg&w=490&h=218&ei=iRzsUIGJMIzU4QSw14GoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=635&dur=109&hovh=150&hovw=337&tx=134&ty=88&sig=117277935861702400892&page=4&tbnh=111&tbnw=250&ndsp=54&ved=1t:429,r:63,s:100,i:197
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Reidar Rødli, ordfører 
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LEDIG 28 % FAST STILLING SOM RENHOLDER I 

RENHOLDSTEAM LIERNE 
Det er fra 1. januar 2023 ledig 28 % fast stilling som renholder i renholdsteam Lierne. 

Stillingen har for tiden arbeidssted ved Sørli barnehage.  

Stillingen er på 10,50 timer per uke, fordelt på 5 dager i uken (ca 2 timers arbeidsdag 

hver dag/5 dager i uken).  
 

Ønskelig med fagbrev som renholder. 

Personlig egnethet blir lagt vekt på.  
 

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lover, overenskomster og reglement gjeldende 

for Lierne kommune.  
 

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Kristel R. Stuenes, telefon 482 45 

273. 
 

Elektronisk søknad sendes via Lierne kommunens hjemmeside, se 

www.lierne.kommune.no/ledige stillinger. Merk at søknaden må være fullstendig 

utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring, da det er det som står i søknaden som 

blir vurdert. 
 

Søknadsfrist: 08.11.2022 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

50 % VIKARIAT VED FAMILIEENHETEN 
Familieenheten har ledige vikariat som utlyses samlet: 

30 % vikariat, fagansvarlig psykososialt arbeid for barn og unge.  

20% Flyktinghelsetjeneste. 

 

Helse og omsorgsetaten søker deg som: 

- har helse og sosialfaglig høgskoleutdanning.  

- har erfaring fra arbeid innen kommunal sektor 

- har erfaring med arbeide med barn og unge 

- er fleksibel 

- er løsningsorientert 

- kan samarbeide og ser viktigheten i å samarbeide tverrfaglig 

- personlig egnethet vil bli vektlagt 

 

Tiltredelse umiddelbart . Introduksjon vil gis i forkant. Arbeidsbeskrivelse foreligger. 

Spørsmål til stillingen kan rettes til helsesøster Ellen Totland Elstad tlf 74 34 35 07 / 

mail ellen.totland.elstad@lierne.kommune.no eller leder for helse og familie Emma 

Persson tlf 90 73 57 50 / mail emma.persson@lierne.kommune.no  

Søknad sendes elektronisk via hjemmesiden til Lierne kommune; 

www.lierne.kommune.no – ledige stillinger.  

Merk at søknaden må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og 

arbeidserfaring.  

Det er det som står i søknaden som vurderes.  SØKNADSFRIST: 17.10.2022 
 

mailto:ellen.totland.elstad@lierne.kommune.no
mailto:emma.persson@lierne.kommune.no
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Nytt fra helsefronten 

 

Mandag 10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. 

 

Årets tema er: «Vi trenger hverandre. Løft blikket!» 

Vi på familieenheten i Lierne Kommune planlegger en større markering av denne dagen og 

temaet «Vi trenger hverandre. Løft blikket!» senere i høst. Hva denne markeringen blir 

informerer vi om nærmere, her i Li-Nytt. 

Da markeringen blir senere i høst så utfordrer vi nå leserne av Li-Nytt til å «Løfte 

blikket!». 

Her er noen spørsmål og utfordringer som kan brukes for å starte samtaler som er litt 

utenom det vi kanskje vanligvis snakker om, og samtidig lær vi kjenne hverandre på en 

annen måte. 

 

• Hva er den perfekte dag for deg? 

• Hvis du kunne våkne i morgen med en helt ny kvalitet eller evne, hva ville du 

valgt? 

• Hva setter du mest pris på i et vennskap? 

• Del et pinlig øyeblikk fra livet ditt med noen. 

 

På www.verdensdagen.no Så starter teksten om årets tema for verdensdagen for 

psykisk helse: 

«Pandemi, krig, klimakriser, flyktningkriser og livskriser. Etter to år i krisemodus, så 

ser det ut som vi går en usikker og utfordrende tid i møte. Det skal vi ikke trenge å 

gjøre alene.» 

Hvis du har behov for å snakke med en fagperson eller er pårørende med bekymringer 

rettet mot rus og psykiske problemer, ta kontakt! (Lisa Madsen tel: 97 43 30 24, og 

Rita Totsås tel: 90 01 54 80) 

          Hilsen oss på Familieenheten 

 

 

 

 

http://www.verdensdagen.no/
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INFLUENSAVAKSINERING HØSTEN 2022 
Høsten er her, og det er tid for årets vaksine mot sesonginfluensa.   

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.  

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: 

o diabetes type 1 og 2 

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

nyresvikt 

o kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet 

og/ eller hostekraft 

o nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom 

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

o svært alvorlig fedme (KMI over 40) 

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

etter individuell vurdering av lege 

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 

 

VIKTIG! Årets influensavaksinering blir gjennomført som følger:   

Sted: Storsal’n på Lierne kommunehus 

Vaksinedag: Onsdag 26. oktober 

Vi vaksinerer mellom kl 09.00 – 11.00 og 12.00 – 15.00 

Egenandel influensavaksine 2022: kr 155,-  

Vi gjennomfører dagene som Drop-in. Det er da bare å møte opp til vaksinering innenfor den 

oppsatte tiden. Du blir først registrert og tildelt time. Deretter får du vente til det blir din tur å få 

vaksinen. 20 minutter etter at du har tatt vaksinen, kan du forlate vaksinelokalet. 

          Fortsettelse på annonse neste side 
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Det er nå åpnet for samvaksinering av influensavaksine og koronavaksine. Vi tilbyr 4. dose 

(påfyllingsdose) for de som ønsker det. 

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.  

Oppvekst og velferdsetaten, Legekontoret 

 

Nå er det Jul igjen nå er det jul igjen….  
Nei da, men det nærmer seg ADVENT og ADVENTSKALENDER.  

Ønsker din bedrift, din forening, din avdeling å presentere dere gjennom vår digitale 

adventskalender på Lierne Kommunes Facebook side?  

Meld din interesse til inger.karine.aagard@lierne.kommune.no eller en melding til  

95 02 93 32.  

 
 

PÅMINNELSE FRA MOTORFERDSEL 

Ber om at kjørebøker leveres inn, da det mangler en del. 

Kjørebøker fra forrige sesong skal være innlevert før det søkes om ny sesong. 

Gi også beskjed dersom dispensasjonen og kjøreboka ikke er benyttet, så blir 

statistikken riktig.       Saksbehandler motorferdsel 
 

 

 

EN STOR TAKK for minnegaven vi fikk i forbindelse med begravelsen til 

Bertil Stuenes, Ola Sandvik, Laura Skåle og Gunnar Nordbakk.  

          Oppvekst og velferdsetaten 
 

 

LIERNE KOMMUNES KULTURKALENDER 2023  

Ny kalender for 2023 er under planlegging.  

Vi ønsker bilder dere ønsker å dele med oss         

Fargebilder – svarthvite bilder!   

Gamle eller nyere motiv!!  

Ta kontakt med kulturleder på e-post eller telefon:  

inger.karine.aagard@lierne.kommune.no  mobil 95 02 93 32.  

 

mailto:inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
mailto:inger.karine.aagard@lierne.kommune.no
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KULTURPRISEN 2022  

  

Forslag sendes til Lierne kommune,  

Heggvollveien 6, 7882 Nordli.   

Behandles i Lierne Formannskap sitt møte 29. november 2022 

  

Retningslinjer for Lierne kommunes kulturpris  
(Vedtatt av utvalg for Folk og livskvalitet 23.04.2019)  

 

1. Formål  
Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende 
innsats for kulturlivet i Lierne.  
Prisen skal normalt deles ut årlig.  

 
2. Prisens innhold  

Kulturprisen i Lierne består av en gavesjekk på kr. 10 000,- samt diplom m/ramme, laget av 
kunstneren Bjørn Arnfinn Devik.  

 
3. Hvem tildeles prisen  

Aktuelle kandidater til prisen er personer/lag/institusjoner som har gjort en verdifull innsats 
på kultursektoren i Lierne. Kulturbegrepet må her tolkes i videste forstand. Unntaksvis kan 
kulturprisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Lierne, men som likevel har 
virket positivt og stimulerende inn på kulturlivet i kommunen  

 
4. Nominasjoner  

Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner eller 
organisasjoner.  
Kulturprisen utlyses i Li-Nytt hvert år i oktober.  
Nominasjonene skal være skriftlige, og være begrunnet i henhold til prisens formål. Prisen 
deles ut hvis det foreligger innleverte nominasjoner som oppfyller kriterier for tildelinger av 
Kulturprisen, slik de er beskrevet i dette punkt. Prisen kan gis til kandidater som utvalget 
selv nominerer i møtet der det bestemmes om tildeling av kulturprisen  

 
5. Juryen  

Tildelte komité vedtar vinneren/ere av prisen blant de innleverte nominasjonene. Komiteen 
skal gi en skriftlig redegjørelse for sin pristildeling.  

 
6. Overrekkelse av Kulturprisen  

Overrekkelsen av prisen skjer under høvelig anledning etter bestemmelse gjort av Lierne 
utvalg for Folk og Livskvalitet.  

  
        

7. Endring av retningslinjer  
Disse retningslinjene kan endres etter vedtak i Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet. 
Endringer i statuttene trer først i kraft etter at de er vedtatt i dette politiske organ.  
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Liernetur  
20 merka turmål i Lierne   
Har du deltatt?  
Husk å levere inn klippekortene og få en deltakerpremie!!!  
Kan leveres inn på biblioteket i Sørli i åpningstidene tirsdager og torsdager, og 
på biblioteket/kommunehuset i Nordli.  
Trekking av premier blant alle deltakerne skjer i oktober.  

 
 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

Søndag 9. oktober 2022:  Ingen gudstjeneste i Lierne. 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

NORDLI PENSJONISTLAG INVITERER TIL MEDLEMSMØTE 
torsdag 13. oktober kl 12.00 på Frivilligsentralen. Inviterer også Sørli pensjonistlag. 

Inger Marie Krystad Skåle kommer og snakker om kost og ernæring. Fylkets nestleder 

Anne Lise Tangen kommer også på besøk. 

Servering, loddsalg, vinster mottas med takk. Vi ønsker påmelding til dette møtet 

innen 10. oktober. Ellbjørg, telefon 41 33 95 62/ Liv, telefon 99 02 32 14. 

Velkommen!        Nordli pensjonistlag 

 

 

FRAMTIDSFULLMAKT  
Nordli kvinne og Familielag har invitert Sparebank1 SMN og Statsforvalteren til å 

komme og informere oss om framtidsfullmakt. Dette vil skje på Li-vertn servering den 

9. november kl 18.00. Mere info. kommer.   Nordli kvinne- og familielag 

 

 

TOMBOLA 
Lierne Frivilligsentral og Nordli kvinne- og familielag arrangerer tombola på 

Frivilligsentralen lørdag 29. oktober fra 11-14. 

Salg av lodder og kaffe m.m. Velkommen!   Nordli kvinne- og familielag 

 

 

BINGO  
på Kveli samfunnshus søndag 9. oktober kl 19.00.  Premiesum kr 15000,- 

Velkommen!        Kveli samfunnshus 
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TUNNSJØ IL INVITERER TIL EN TRIVELIG AFTEN 
på Tunnsjø samfunnshus fredag 7. oktober kl 18-20.30 
 

Tacobuffé og spennende nattorientering som avslutning på orienteringssesongen. 

Åpent for alle som ønsker å komme. Mer utfyllende informasjon om program finner 

dere på Tunnsjø IL orientering sin side på Facebook. 
 

Meld dere på ved å sende melding til Laila 94 89 86 22 eller Tove på 41 40 68 68. 

Påmeldingsfrist 5. oktober.  
 

Det koster 100 kroner pr person for mat, kaffe og kaker. Barn i skolealder gratis. 

Velkommen!          Tunnsjø IL 

 

 

ARTIGHET VARER LENGST 
Har du billetter til fredagens show og IKKE skal benytte dem?  

Vær snill og gi beskjed og lever dem på en av butikkene da det er venteliste.  

         Baxt Lierne og Sørli samfunshus 

 
 

HØSTFEST 
Snåsa pensjonistlag inviterer Nordli og Sørli pensjonistlag til høstfest lørdag 29. 

oktober kl 17.00 på Breide samfunnshus. Elg-gryte a, la Marit. Drikke til maten. 

Dessert & kaffe. Musikk v/Håpnesan. Pris kr 300, helst kontanter. Påmelding til 

Julie-Ann mob. 48 42 35 03 innen 15. oktober. Påmelding fra Lierne til Liv på  

tlf. 97 54 59 12, eller Ellbjørg på tlf. 41 33 95 61. Hjertelig velkommen!! 

     Sørli pensjonistlag 
 

 

Etter første kamphelg, med 3 poeng av 6 mulige er vi glade for å ha tausinj hjemme til 

helga! 

NB: MERK NYTT KAMPTIDSPUNKT: 

Søndag 9.oktober: kl 13.00: Lierne - Koll 

Inngang: Kr 100,- for voksne, kr 50, - for student og honnør.  

Barn/ungdom t.o.m 10.kl: gratis. 

Kiosk-salg og loddsalg. 
   

VELKOMMEN TIL LIERNEHALLEN! 
  

OG HUSK:  

Foreldremøte for 5.-10.klasse-spillere i Nordli, onsdag 5. oktober kl 18.00 

(se Li-Nytt uke 39 for mer informasjon!) 
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OFFISIELL ÅPNING AV LI-BUA SA SØNDAG 23. OKTOBER 2022 

KL 15.OO-18.OO 
Etter en lang periode for å få opprettelsen av selskapet i orden er vi nå klare for å åpne 

Li-Bua i lokaler på gamle Stortangen skole, hallen. 

 

Li-Bua vil både ha en utlånsavdeling på tilsvarende linje som BUA i flere andre 

kommuner rundt om i landet. Her vi det være anledning til gratis lån av idretts- og 

friluftsutstyr, primært beregnet på barn, men også noe tilpasset voksne. For voksne har 

vi inngått en samarbeidsavtale med Lierne Friluftsliv i Sørli, som har mye egnet 

friluftsutstyr til utlån for en mindre årlig medlemskontingent. 

Utstyret til utlånsavdelingen er anskaffet nytt og lånes ut gratis i håp om at det 

behandles greit fram til avtalt innlevering. Låneperioder må vi prøve ut etter hvert som 

etterspørselen avdekkes, men det vil måtte være begrensninger for at det skal komme 

mange til gode. 

 

Vi er også åpne for tips om vinterutstyr som vi ikke har anskaffet i første omgang, så 

vil styret raskt kunne ta en avgjørelse om ytterligere innkjøp av etterspurt utstyr.  

I tillegg vil Li-Bua ha tilbud om en gratis bruktavdeling der alle innbyggere i Lierne 

kan gi brukbart brukt utstyr som kan gies bort ut fra de samme lokalene som 

utlånsavdelingen er i. Her tar vi imot alt som fortsatt er brukbart for andre enn de som 

f.eks. har vokst fra sitt utstyr. Dette kan være ski, skisko, innesko, fotballsko m.m. 

Send en SMS, eller ta en telefon til 950 59116 evt. på mail til karl-fa@online.no, for å 

avtale innlevering eller henting av utstyr som ønskes donert til Li-Bua’s bruktavdeling. 

 

Premier/Gjestebok: 

Under åpningen vil alle barn/unge få en gratis Coop T-skjorte så lenge lageret holder, i 

størrelsene 5-6 år, 7-8 år eller 9-10 år. 

I tillegg trekkes det på premier blant alle som besøker åpningen i perioden kl 15.oo-

18.oo søndag 23.oktober 2022. 

 

Facebook-side for Li-Bua 

Vi håper å få en ny FB-side for Li-Bua åpnet samtidig med åpningen, der det vil være 

bilder av utstyr på utlånsavdelingen oppdatert etter hvert som det suppleres når nytt 

utstyr anskaffes. Bestilling gjennom denne siden vil også bli utprøvd, for å ikke binde 

for mye til i passive faste åpningstider. 

 

Huskeliste fram til 23.10.22: 

- Send oss ønsker over egnet utstyr som du kan tenke deg vil være ønskelig å 

låne? 

- Send oss innspill over brukt brukbart utstyr som du vil gi bort til 

bruktavdelingen, og som kan komme andre til gode? 

- Kom innom oss på hallen på gamle Stortangen skole søndag 23.10.22 kl 15.oo-

18.oo! 

 

«Herre bli bra det!        Styret for Li-Bua SA 

mailto:karl-fa@online.no

