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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

     
NAV Indre Namdal avd. Lierne er stengt onsdag 13. april. 

Du kan ringe NAV Kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33, eller skriv til oss på 

www.nav.no. 

        NAV Indre Namdal v/Lena Mari 
 

 

 

LIERNE FOLKEBIBLIOTEK ER STENGT UKE 15 
God påske!         Lierne folkebibliotek 

 

 

 

ÅRSMØTETIDER FOR LAG/FORENINGER/ORGANISASJONER 
Vi ønsker å ha en oversikt over alle lag/foreninger/organisasjoner i Lierne med hvem 

som er leder og kasserer osv. 

Benytt dette skjemaet som ligger på Lierne kommunes hjemmeside under Kirke, 

kultur, idrett og fritid – Lag og organisasjoner – kontaktinfo lag og foreninger eller gå 

inn på denne lenken: https://www.lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO035/ 

Lierne kommune har tilgang til tilskuddsportalen og er behjelpelig med å finne 

muligheter for å søke midler gjennom denne til forskjellige prosjekter dere har. 

            Kulturleder 

 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
https://www.lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO035/
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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Lierne kulturskole 
 

 

 

En kulturskole for alle! 

 
 

 

Det gode vertskap i kulturskolen: 

 

Det gode vertskap – begynner med oss sjøl! 

Glad og positiv i alle møter med mennesker! 

Respektere hverandre! 

Se, lytt og bekreft eleven! 

Mulighetsfokusert! 

Avslutt timer med positive tilbakemeldinger! 

God kommunikasjon i alle ledd! 

En kopp kaffe! 

Sosialt samvær! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Følg oss gjerne på Instagram og Facebook ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vel møtt til et artig, kreativt, fargerikt og  

kulturelt blomstrende  

skoleår sammen med oss i kulturskolens team! 
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TILBUD I KULTURSKOLEN 2022-2023: 

 
MUSIKKMORO:       (minst 4 elever)  
Fra 1. – 2. kl.    45 min x 36 uker + avslutning   Pris: 1.620 kr/år 

Et tilbud med bred, musikalsk undervisningsform basert på lek, rytme, sang og gehør. Tilbudet passer for elever som er 

glad i musikk, men som ikke valgt instrument enda. Rytme- og stavspillinstrumenter har en vesentlig plass i dette 

tilbudet, men elevene vil også få prøve på andre instrumenter det gis opplæring på i kulturskolen. Enkel noteopplæring vil 

også være en del av tilbudet. Musikkmoro gir et godt grunnlag for senere opplæring på instrument. 

-Sang/sangleker     -Rytmeinstrumenter      -Utprøving av andre instrumenter    - Enkel notelære  

• Sørli skole   I skoletid utenom undervisning.  Lærer: Edel Holand 

• Stortangen skole  I skoletid utenom undervisning.  Lærer: Laila Totsås Lindholm 

HUSK at elever som har musikkmoro i dag og starter i 3. kl. til høsten,  

må søke om endring av plass eller si opp kulturskoleplassen. 

 

JOY & JAM – Gruppetilbud i instrument:    (minst 4 elever) 

Fra 3. kl. – Vgs.    60 min x 36 uker + avslutning.  Pris: 2.375 kr/år 

Ha det gøy, spill instrument og utvikle ferdigheter sammen med andre.  

For nybegynnere og viderekomne. 

• Sørli skole   Torsdag utenom skoletid   Lærer: Edel Holand 

• Stortangen skole Ukedag utenom skoletid   Lærer: Edel Holand 

 

 

SING & SMILE – Gruppetilbud i sang:     (minst 4 elever) 
Fra 3. kl. – Vgs.    60 min x 36 uker + avslutning.  Pris: 2.375 kr/år 

Syng, smil og utvikle sangen sammen med andre. For nybegynnere og viderekomne. 

 

• Sørli skole   Torsdag utenom skoletid   Lærer: Edel Holand 

• Stortangen skole Ukedag utenom skoletid   Lærer: Edel Holand 

 

Er det få søkere til gruppetilbudene i SING & SMILE og JOY & JAM vil kulturskolen gi tilbud til elevene i individuell 

opplæring i sang og musikk i mindre grupper (1 – 3 personer). Med samme betingelser som i individuell opplæring i 

henhold til undervisningstid og pris. 

 

INDIVIDUELL OPPLÆRING I INSTRUMENT:  
5. kl. – Vgs.    22,5 min x 36 uker + avslutning.  Pris: 3.131 kr/år 

 

Instrument som kan søkes:  

-Gitar  -Bass  -Ukulele  -Slagverk -Keyboard -Piano  

-Trekkspill -Torader  -Fiolin  -Tverrfløyte -Treblåsere       -Messingblåsere 

• Sørli skole   Torsdag/klokkeslett etter avtale Lærere: Edel Holand 

• Stortangen skole Dag/klokkeslett etter avtale Lærere: Laila Totsås Lindholm  

(+ vakant ved ev. behov)  

 

INDIVIDUELL OPPLÆRING I SANG:  
5. kl. – Vgs.    22,5 min x 36 uker + avslutning.  Pris: 3.131 kr/år 

 

• Sørli skole   Torsdag/klokkeslett etter avtale Lærer: Edel Holand 

• Stortangen skole Dag/klokkeslett etter avtale Lærer: Laila Totsås Lindholm  

 

I individuell opplæring i instrument og sang vil kulturskolen etterstrebe og sette sammen elever i mindre grupper med 2-3 

elever i timene.  

Undervisningstid: 1 elev: 22,5 min/uke 2 elever: 30 min/uke 3 elever: 45 min/uke 
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TREHÅNDVERK:           (minst 4 elever) 

 

Fra 5. kl. – Vgs.  2 x 60 min x 18 uker + avslutning Pris: 2.375 kr/år 

Kulturskolen vil ivareta gamle tradisjoner og håndverk og har i år et nytt tilbud 

innenfor tresløyd. Vi bruker Li-bjørkens råstoff til å skape vakre bruksgjenstander. 

Fra planering til forming av gjenstander med hjelp av øks, kniv, skjekniv, 

treskjærerjern. Deretter dekorering og overflatebehandling til ferdige håndverk.  

 

 

• Sørli skole  Annenhver fast ukedag etter skoletid  Lærer: Lars Samuelsson 

• Stortangen skole Annenhver fast ukedag etter skoletid  Lærer: Lars Samuelsson  

 

 

KULTURKARUSELL  

TILBUD FOR BEGGE SKOLENE I SØRLI:      (minst 4 elever)  

 

Fra 3. kl. - Vgs.            2 x 60 min x 18 uker + avslutning Pris: 2.375 kr/år 
Kulturskolen vil ivareta dansens historie og tradisjon men samtidig ivareta nåtidens influenser.  

I visuell kunst vil kulturskolen ivareta gamle tradisjoner/håndverk og være oppdatert på nåtidens trender i kunstuttrykk. 

Årets kunstkarusell vil derfor inneholde: 

 

• Sørli skole:  -      Tegning og maling x 6 uker, Ulike teknikker i tegning og maling.  

Lærer: Ingela Landén  

 

Keramikk x 6 uker. Kreativ forming i leire. 

Lærer: Ingvill Freland   

 

Miks av danseuttrykk x 6 uker.  

Lærer: Unni Tangen 

     

       Annenhver torsdag em eller kveldstid.  

       Ukeplan kommer ved skolestart.      

 

 

 

 

 

 

 

I gruppetilbudene JOY & JAM, SING & SMILE, KULTURKARUSELL og TREHÅNDVERK vil dag og 

klokkeslett komme i søknadssvarene, disse tilbud ligger etter skoletid.  

 
Som hovedregel tilbys ikke kulturskoleundervisning i skoletid.  

Enkelte valg av instrument betinger at det finnes tilgjengelige lærere. 

Enkelte gruppeaktiviteter vil være betinget av interesse, antall påmeldte og tilgjengelige lærere.  

 

Tilbudet gjelder fremst barn og ungdom. Andre voksne kan gis undervisning dersom det ikke er ventelister. Vi 

tar også gjerne imot forslag/ønsker på tilbud som ikke gis for øyeblikket! 
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KULTURSKOLEAVGIFTEN 2022-2023 

(Priser vedtatt av kommunestyret 18.11.2021).      Sats pr. 01.01.22 

 

Instrument/sang: (Individuell og i små grupper – maks 3 pers.)   3.131 kr / år 

Gruppetilbud:      Jam & Joy, Sing & Smile,  

   Kulturkarusell og Tre-håndverk:      2.375 kr / år 

Musikkmoro:         1.620 kr / år 

 

Søskenmoderasjon: 

30% søskenmoderasjon for barn nr.2 og 50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere barn. Full pris betales på det 

dyreste tilbudet.  
Andre moderasjoner: 

a. En husholdnings samlede skattepliktige kapital- og personinntekt på under kr. 607.750 har rett til gratis   

gruppetilbud eller 50% for individuelle tilbud per elev.  

Foresatte må aktivt søke om å få redusert foreldrebetaling. 

       b.    Ett års gratis kulturskole til nyankomne flyktninger, ett tilbud pr. barn. 

       c.    50% for en elevs tilbud nr. 2, 3.. så lenge skolen ikke har venteliste. 

 

Full pris betales på dyreste tilbud. Moderasjon i pkt. a. etter søknad og dokumentasjon fra foresatte.  

Faktureres kvartalsvis med forfall; for høsten: 20. nov. 20. jan. og for våren: 20. april. 20. juli. 

 

 

FRISTER: 

OM EN ELEV ØNSKER Å SLUTTE;             UTMELDINGSFRIST 1. mai. 

Meldes dette via det elektroniske søknadsskjemaet, velg «Utmelding».  

Husk at dette gjelder også for elever i 10. klasse som ønsker å slutte i kulturskolen.  

         

SØKNAD er kun nødvendig for nye elever.                   SØKNADSFRIST 20. mai. 

For elever som allerede er tatt opp i kulturskolen, må det bare varsles om det er endringer/ønsker om annet tilbud eller 

endrede opplysninger om kontaktpersoner. 

 

ENDRINGER;                   ENDRINGSFRIST 20. mai. 

Meldes via det elektroniske søknadsskjemaet, velg «Endring av plass». 

Husk at elever i 2. klasse som har Musikkmoro i dag, må søke om endring av plass alternativt si opp plassen sin. 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA;  

    

finnes på Lierne kommunes hjemmeside,  

http://lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO010/Kulturskole__Opptak_endring_av_plass_og_utmelding  

 

VEDTEKTER FOR LIERNE KULTURSKOLE finner dere på Lierne kommunes hjemmeside; søk på kulturskole 

https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=209&FilId=80 

 

Ved skolestart vil alle elever og foresatte legges til i en egen gruppe i Teams, med egne kanaler for hver enkelt elev. 

Teams brukes som informasjonskanal mellom rektor, lærere, elever og foresatte. 

 
 

Spørsmål om tilbud, opplegg eller andre temaer knyttet til kulturskolen rettes til:  

      

 

Ingela Landén, rektor        

ingela.landen.skogmo@lierne.kommune.no     

958 07 661       

 

 

 

 

 

http://lierne.kommune.no/sd/skjema/LKO010/Kulturskole__Opptak_endring_av_plass_og_utmelding
https://www.lierne.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=209&FilId=80
mailto:ingela.landen.skogmo@lierne.kommune.no
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BØR BØRSON JR 

RØYRVIK SAMFUNNSHUS 

FREDAG 29. APRIL KL 18.00 

 

BUSS FRA SØRLI – VIA NORDLI - KVELIA TIL RØYRVIK 

 

PRIS: 

SKYSS, BILLETT, KAFFE OG WIENERBRØD KR 600,00 

BINDENDE PÅMELDING  

TIL MOBIL 95 02 93 32  
(Inger Karine Aagård) 

(Vi har 16 plasser så først til mølla) 
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For mer informasjon og program se kommunens hjemmeside: 

 

https://www.lierne.kommune.no/aktuelt/studietur-til-leka-10-11-mai-2022-barekraftig-

tilleggsnaring-pa-gardsbruk.17692.aspx 

 

 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Palmesøndag 10. april: Gudstjeneste i Tunnsjø Kirke kl. 18.00 ved sokneprest  

  Martin Ottosson. 

 

Skjærtorsdag 14. april: Nattverdsgudstjeneste på Lierne Helsetun kl. 11.00 ved  

sokneprest Martin Ottosson. 

 

1 påskedag 17. april: Høytidsgudstjeneste i Nordli Kirke kl. 11.00 ved sokneprest  

Martin Ottosson. 

 

2 påskedag18. april: Høytidsgudstjeneste i Sørli Kirke kl. 18.00 ved sokneprest  

Martin Ottosson. 
 

https://www.lierne.kommune.no/aktuelt/studietur-til-leka-10-11-mai-2022-barekraftig-tilleggsnaring-pa-gardsbruk.17692.aspx
https://www.lierne.kommune.no/aktuelt/studietur-til-leka-10-11-mai-2022-barekraftig-tilleggsnaring-pa-gardsbruk.17692.aspx
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LAG OG FORENINGER 
 

Takk t dokk! 
”Av og til tror vi at det vi gjør, bare er en dråpe i havet. Men havet ville vært mindre uten 

den dråpen”                                              … Mor Teresa 

Etter to års opphold ble det endelig mulighet til å gjennomføre 70-årsjubileet for 

Flyktningerennet, og tilbakemeldingene fra over 900 løpere m.fl. er ubetinget positive. 

Vi har en stor og viktig arrangørstab, som ikke hadde glemt hvordan det er å arrangere et 

flyktningerenn, slik at deltagerne drar herfra meget fornøyd. 

En stor takk til alle våre medarrangører, hver og en uansett oppdrag, samt dere andre li-

bygg og frostviksboere som har bidratt til at vi igjen med stolthet kan kalle oss 

«Arrangementsbygda»! 

Alle som har innspill på om det er mere vi kan gjøre neste år, og/eller ideer til noe som 

kan gjøres enda bedre, kan sende dette på mail til post@flyktningerennet.no snarest og 

senest 12.april 2022.  

        Flyktningerennet SA v/styret 
 

 

ÅRSMØTE  
Jule og Skåle veilys- og velforening 21. APRIL 2022 KL 18.00  

på Jule Grendehus.  Vel møtt!        Styret 
 

 

VÅRFEST 
Nordli pensjonistlag inviterer til vårfest på Kveli samfunnshus den 7. mai 2022  

kl 17.00. Mat-kaffe-loddsalg. Odd Magne spiller til dans. Inngang 300 kr. 

Påmelding innen 20. april til Liv på tlf 975 35 912.   Sørli pensjonistlag 
 
 

 

 

NORDBAKKRENNET 
Skjærtorsdag 14. april. Start trim fra kl. 10, konkurranse kl 12. 18 km med start/ mål 

på Kveli samf.hus.        Arr Kveli samf.hus 
 

 

BINGO  
på Kveli samfunnshus søndag 10. april kl. 19.00. 

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

 

BINGO  
på Tunnsjø samfunnshus onsdag 20. april kl. 19.00. VELKOMMEN!  Styret 
 

 

 

mailto:post@flyktningerennet.no
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NORDLI PENSJONISTLAG INIVTERER TIL MEDLEMSFEST 
på Kveli samfunnshus lørdag 7. mai 2022 kl 17.00. 

6 andre pensjonistlag er også invitert. Odd Magne Lund spiller til dans. 

Mat, kaffe, loddsalg. Inngang kr 300. Påmelding innen 20. april. Alle hjertelig 

velkommen! Påmelding til Ellbjørg Aagård, tlf 41 33 95 62.   Styret 

 

 

LIERNE SENTERPARTI. INVITASJON TIL ÅPENT MØTE 
Sted: Lierne samfunnshus, lissalen. Tirsdag 19. april kl. 17.30. 

 

Etter at coronapandemien nå er på retur ønsker vi å invitere medlemmer og andre 

interesserte til et treff der vi skal diskutere følgende tema: 

 

Lokallagets oppgaver og aktivitet pr dags dato. 
 

Aktuelle saker for resten av året og å se framover mot neste års valg. 

 

Kennet Tømmermo Reitan og Erlend Fiskum fra fylkeslaget innleder om aktuelle 

saker og om planer for aktivitet fram mot valget 2023. 

 

Det blir servert smørgåstårta med valgfritt drikke. 
 

Velkommen.       For styret Arnodd Lillemark leder 

 

 

 

ISFISKEKONKURRANSE 
 JULE GRENDEHUS - ULEN 

Søndag 10. april  
kl. 13-15 

Salg av startnummer fra kl 12  
 Tombola  

Salg av hamburgere,pølser,kaffe,kaker,brus 
                 

Trekking på startnummer 
Pengepremier: kr 3000-2000-1500 

Gavepremier - Vandrepokal 
 

Velkommen! 
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DIVERSE 
 
 

SALG AV SKOGEIENDOM I SØRLI 
På vegne av skogeierne legges det med dette ut en skogeiendom i Sørli for salg.  

Det gjelder gnr, 32, bnr 3 på Jule. Eiendommens areal er på totalt 2116,9 daa. 

Det foreligger takst på eiendommen. 

Kopi av taksten og prosedyre for salgsprosessen fås ved henvendelse til  

Karl Audun Fagerli, karl-fa@online.no, og evt. spørsmål kan rettes på telefon  

950 59116. Frist for første budrunde er satt til 12. april 2022. 

          Fagerli tjenester 

 

mailto:karl-fa@online.no
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Lierne kommune ønsker alle  

en riktig God Påske! 

 

 
Dersom du vel å ikkje gleda deg over snøen,  

vil du ha mindre glede i livet, men same mengde snø. 

«Voss Lyrikklag» 

 
Ta vare på hverandre! 


