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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: 25.01.2023      Uke 4 

 

KOMMUNAL/STATLIG INFORMASJON 
 

 

FRIST FOR INNLEVERING AV LISTEFORSLAG TIL ÅRETS 

KOMMUNESTYREVALG 

Listeforslag må leveres innen 31.03.2023 klokken 12.00. 

Listeforslagene opprettes elektronisk på www.valg.no 

All informasjon vedrørende valget finnes tilgjengelig på www.valg.no 

Valgansvarlig Lierne kommune 
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«Vi møtes ut» 

 Vil DU bli med ut? 

- Ja, da møtes vi ut! 

Vi tenner bål, du tar med egen lunsj, kaffe/te/drikke. 

Er dette kanskje dette noe for deg? 

«Vi møtes ut» 

Onsdag 01 Februar  kl. 11.00 ved parkeringen til Sørli Skole. 

Vi tenker å ta en runde på ski, på oppkjørt skiløype, i flatt terreng i ca 30- 60 

min. Er det noen som ikke har ski, kan vi være behjelpelig med utstyr via 

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

Etter skitur, går vi til Gapahuken til Sørli skole , tenner opp og koker kaffe. 

Fint om dere tar med noen vedskier hver. 

Dere er velkommen! 

 

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

 

Ta med varme klær, og noe varmt å sitte på. 

Husk kopp, noe å drikke og spise hvis du vil. Vi har med kaffekjele. 

 

 

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

steder 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 angående transport, samkjøring eller annet, ta kontakt med: 

Lisa: 97 43 30 24 

Birgitte: 90 03 43 08 
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KIRKE – GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Ingen gudstjeneste i Lierne søndag 29.01.2023.  

 

LAG- OG FORENINGER 
 

ÅRSMØTE LIERNE SNØSCOOTERKLUBB  

Onsdag 08.02.2023 kl 18.00 på Sørli Samfunnshus. 

Vanlig årsmøtesaker, men er åpen for innspill over forslag om det er noen som 

brenner inne med det. Bevertning, og kaffe blir servert.    Styret 

 

ÅRSMØTE LIERNE RØDE KORS 

Det innkalles med dette til årsmøte i Lierne Røde Kors 

Fredag den 24.02.2023 kl. 18.00 på Røde kors huset i Nordli. 

Saker om ønskes behandlet på årsmøtet behandlet på årsmøtet sendes styret 

v/ Robert Gåsbakk innen 15.02.23.      Styret  

 

TUSEN TAKK TIL ALLE SOM SPONSET OSS  
med premier til tombola på førjulsmartnan! Rausheta var så stor at vi har 
premier igjen, så no bli’e loddsalg.  

Vi vil at folk skal komme seg fort frem og trygt hjem – så inntektene fra 
loddsalg går til buss til og fra Livepod med Jegerpodden og Martnasfesten. 
Blant premiene er gavekort fra Svinvik gård, Grong skisenter, Liverten, Gåsbakk 
naprapati. Kr 10 pr. lodd. Vipps til nr. 7 8 0 8 5 1, før 01.februar. Vinnerne blir 
kontaktet.        Hilsen Li-Martnaskomiteen  
 

ÅRSMØTE I NORDLI KVINNE-OG FAMILIELAG 

Blir 16. februar på Frivilligsentralen kl 18.00. Saker som ønskes tatt opp sendes 

til Rita Walskrå innen 10. februar.Velkommen.     Styret 
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