
Lierne og libyggen

• 1357 Libygg fordelt på 2962 kvadratkilometer. 1.1.2020 er det 46 
ungdomsskoleelever fordelt på to ungdomsskoler. Over to 
kvadratkilometer pr. innbygger! Mye villmark og store innsjøer. 


• Fikk strøm og vei inn til Norge seint. Libyggen er derfor vant til å 
klare seg selv i samarbeid med andre libygg og ta i et tak for å få 
ting gjort. Mye lokal kunnskap om selvberging er inntakt.


• Omlag 600 husstander og 1200 hytter. 


• Seks grenseoverganger til Sverige. Sterke tradisjoner og mye 
samarbeid over svenskegrensa. Grenser ellers til Røyrvik, Grong og 
Snåsa. 


• To store nasjonalparker; Lierne- og Blåfjella-Skjækerfella 
Nasjonalpark. 


• Kjent for Liernehumoren med Pe-Torsa i spissen. Snill og enkel 
kvardagshumor. Ellers kjent som arrangementbygda med en 
voldsom dugnadsguts for bygdas beste.


• Arrangerer Midt-Norges største turrenn på ski, Flyktningerennet. Til 
minne om de som flyktet over grensen i andre verdenskrig. 

Foto:  
Pe-Torsa



Prosjektet
• Starte opp to ungdomsklubber. Lange avstander gjør det 

naturlig å tilrettelegge for to klubber. 


• Et trygt sted å møtes hvor toleranse og empati blomstrer. 


• ABC for mental sunnhet.


• Klubbene driftes av ungdommene sammen med et 
partssammensatt styre for klubben der kommunale instanser 
og foreldre er koblet på. 


• Samarbeid med frivilligheten og foreldrene. 


• Tilbudet starter like etter skoledagens slutt med 
middagstilbud. Ungdommene er delaktige i matlaging. 


• Ungdommene skal være med å evaluere tiltaket i flere 
evalueringsrunder underveis. Slik kan vi endre kursen og 
tilpasse prosjektet ved behov. 


• Oppsummering av prosjektet til bruk for å minne 
prosjektorganisasjonen på essensen i prosjektet og for 
styrene i klubbene og til ungdommene.
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Vi drømmer om å bidra til 
selvstendige lierneungdommer 
som trives ❤ 
 
Derfor skaper vi gode og trygge 
møteplasser for ungdomsskoleelever.  

Målet er: 
OPP med livskvaliteten til unge 👍 
NED med ensomhet og mobbing 👎 

@Folkehelseprosjekt i Lierne 2019-2022


