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LI-NYTT   

Utgiver: Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli 

Telefon: 74 34 34 00 

E-post: postmottak@lierne.kommune.no 

Hjemmeside: www.lierne.kommune.no 

Li-Nytt utgis onsdager. Manusstopp kl 12.00 

Dato:  8. februar 2023     Uke: 6 

KOMMUNAL/STATLIG INFORMASJON 
 

MUSIKKSPILLET «ULLI» 
Torsdag 16 februar og fredag 17 februar klokken 18:00 viser Sørli skole musikkspillet «Ulli» 

på Sørli samfunnshus. Dette musikkspillet er basert på filmen Grease. Ønsker ALLE hjertelig 

velkommen! FAU selger lodd, kaffe og kaker i pausen. Billettpris: kr 100 (for alle over 

skolealder).        Hilsen store og små på Sørli skole 

 

FLERE LEDIGE STILLINGER I LIERNE KOMMUNE 

Ved Sørli barnehage er det ledig 100% vikariat som barne- og ungdomsarbeider fra dagens dato til 31.07.23. 

Søknadsfrist 15.02.23. 

 

Ledig stilling som rektor ved Lierne Kulturskole fra 01.04.23. 

Søknadsfrist 13.02.23 

 

Til sommeren har vi behov for ferievikarer i perioden uke 25-32 ved:  

Søknadsfrist 17. februar 2023 

 

2 ledige 65,5 % faste nattstillinger som helsefagarbeider/assistent ved Steinhagan fra 17.04.2023 

79% vikariat som helsefagarbeider/assistent dag/kveld ledig fra d.d. til 15.01.2024. 
Søknadsfrist: 16.02.2023 
 

For mere informasjon om stillingene, se kommunens hjemmeside; 

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/om-kommunen/ledige-stillinger/ledige-

stillinger/ 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
http://www.lierne.kommune.no/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/om-kommunen/ledige-stillinger/ledige-stillinger/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/om-kommunen/ledige-stillinger/ledige-stillinger/
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NYTT FRA HELSEFRONTEN 

«Vi møtes ut»  

Vil DU bli med ut?  

- Ja, da møtes vi ut!  

Vi tenner 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 kanskje dette noe for deg?  

 

«VI MØTES UT»  

TORSDAG 16.02.2023 kl. 11:00 ved parkeringen oppe ved Kvennmyra  

(1 km fra Nordli i retning Kvelia).  

Vi tenker å gå på ski, på oppkjørt skiløype, alternativt gå med truger eller til fots til 

gapahuken på Kvennmyra.  

Hvis føre tillater, går vi oss en runde i/rundt Holandsløypa.  

Er det noen som ikke har ski, eller truger, kan vi være behjelpelig med utstyr via Li-Bua, (da 

er det lurt å kontakte oss om det noen dager i forveien) 

Er det noen som ikke vil gå på ski, eller truger går det fint å ta bena fatt. 

Ved gapahuken tenner vi opp bål og koker kaffe . 

Hadde vært fint om dere tar med 2-3 ved skiver hver. 

Husk klær til bevegelse og deretter noe varmt å ha på ved bålet - og noe varmt å sitte på. 

Husk kopp, noe å drikke og spise hvis du vill. Vi har kaffepanna med.  

Dere er så velkommen! 

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

natur for å gjøre noe sammen.  

Vi har nå også en Facebook side: «Vi møtes ut». Der legger vi ut anonymiserte bilder fra 

treffene og informasjon om neste treff.  

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

Lisa: 97 43 30 24 og Marita: 47 82 15 39. 
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Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og 

forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon. Vi brenner for 

støtte, frihet og likestilling for hele familien.  

VELKOMMEN TIL FORELDRETREFF  

Løvemammaene inviterer til et hyggelig foreldretreff  

Sted: Tinos Restaurant, Namsos  

Dato: Lørdag 11 februar kl. 13:00-15:00  

Vi stiller med enkel bevertning. Våre foreldretreff er en uformell møtearena for å komme i 

kontakt med andre løveforeldre. Vi utveksler erfaringer, gleder og sorger knyttet til det å ha 

et barn/ungdom med sykdom eller funksjonsvariasjon. Vårt mål er at man ikke skal føle seg 

alene. Sammen er vi sterkere!        Vel møtt, hilsen regionslaget Løvemammaene Midt 

www.lovemammaene.no 

midt@lovemammaene.no 

 

KIRKE – GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 12 februar: Gudstjeneste i Nordli Kirke kl. 11:00 ved sokneprest Martin Ottosson. 

 

LAG- OG FORENINGER 
 

NORDLI PENSJONISTLAG - ÅRSMØTE 

Årsmøte fredag 17 februar 2023 kl. 12:00 på Li-verten  
Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp må vere styret i hende innen 7 februar.  
Matservering .Loddsalg, gaver mottas med takk. Påmelding til Ellbjørg tlf.41 33 95 62.  
Liv tlf. 99 02 32 14. innen 14 februar.  Velkommen!     Styret  

 

 

http://www.lovemammaene.no/
mailto:midt@lovemammaene.no
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HAR DU EIER-ANDEL I LIERNES FORBRUK SA? 
Da er du velkommen på møte tirsdag 14 februar kl.19.00 på samfunnshuset. 

Vi har sendt ut personlig invitasjon m/kveldens agenda, men hvis noen ikke har mottatt brev så 

sender vi ut en påminnelse her. 

Vennligst gi beskjed innen fredag 10.02.2023 om du kommer, enten på epost: post@liernes.no eller 

til 41 10 82 58 (Hege). Velkommen på møte!    Styret i Liernes Forbruk SA  

 

ÅRSMØTE I SØRLI PENSJONISTLAG 
lørdag den 18.02.2023 kl 14.00 på aktivitetssenteret i Mebygda . Vanlige årsmøtesaker. 

Loddsalg. Vi tar gjerne imot gaver. Møt opp. «Gamle» og nye medlemmer er hjertelig 

velkommen!      Sørli pensjonistlag 

 

MORSDAG PÅ TUNNSJØ SAMFUNSHUS  
søndag 12 februar fra kl. 13:00 - 16:00.  
Salg av pinnekjøtt/ saltkjøtt, pølser m/ tilbehør. Kaffe og kaker. VELKOMMEN! 

 

KINO PÅ KVELI SAMFUNNSHUS FREDAG 10. FEBRUAR 
Klokken 18:00: Gulliver er tilbake 

Klokken 20:00: Ellos eatnu – La elva leve 

Kiosksalg. Velkommen!       Kveli samfunnshus 

 

LILLA FLYKTINGLOPPET 
Söndag 19 mars vid Frostviksskolan i Gäddede. 

Första start kl.11.00. 

Klassisk stil, individuell start 

Anmälningsfrist: 16. mars. 

Anmälningsavgift 100 kr/barn. Efteranmälan 150 kr/barn 

Medalj till alla som deltar.  

Utlottning av fina priser bland annat ett par skinskidor 

Anmälan: post@flyktningerennet.no eller info@flyktingloppet.com  

Mejla: namn, födelsedata och klubb. 

Mera info: www.flyktningerennet.no 

mailto:post@liernes.no
mailto:post@flyktningerennet.no
mailto:info@flyktingloppet.com
http://www.flyktningerennet.no/
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DIVERSE 

 


