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Fra lederen. 

 
Ja så er atter ett år gått og det er tid for å stoppe opp litt for å se tilbake på det året som har 

gått, og også for å ”myse”inn i år 2004. 

 

Året 2003 har for Ekne IL vært et aktivt år på de fleste felter og også et helt spesielt år. 

Jeg tenker da selvsagt på VM-gullet til Johan Kjølstad i sprint VM på ski for junior. 

En helt fantastisk prestasjon. 

Johan har vært og er en enestående ambassadør for laget og for bygda, og har vært tro mot 

laget i alle år sjøl om vi vet at det har vært fristende tilbud fra andre klubber. 

 

For en nyvalgt leder er det jo alltid forbundet med en viss usikkerhet og spenning på hva en 

har gitt seg i kast med. 

Ivar Gustad har jo vært leder i noen år, til dels i ”110 %-stilling” med andre belastende verv 

ved siden av og har gjort en utmerket jobb for laget. 

Vi takker ham for innsatsen og ser med glede at han fermdeles er villig til å ta et tak for laget, 

nå som nyvalgt styremedlem. 

Ellers er et betryggende for lederen å se at det øvrige styret er fylt opp av kompetente folk, 

både gamle travere og litt nytt blod. 

Det er en veldig styrke for laget at vi nå har fått valgt et komplett, ”headhuntet” fotballstyre, 

for første gang på flere år. 

 

Hva året 2004 vil bringe er usikkert. 

Noe av det første vi må gripe tak i er å få skikk på lysløypa.  Dersom det skulle komme snø, 

er ingen tjent med en halv lysløype, og de berørte parter må sette seg sammen for å få ordnet 

opp i dette. 

 

Det arbeid som trimgruppa har lagt ned er av stor verdi. De postene som er lagt ut i 

”fjellområdene” rundt omkring på Ekne, gir dere et mål for turen og en tur ut i skog og mark 

med frisk luft på kjøpet kan være vel så bra som å kjøre ( eller bli kjørt ) til en innendørshall 

for å trimme inne. 

 

Med disse tanker vil jeg ønske alle ei god jul og et godt nytt år ! 

 

 

 

Steinar 
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Fra årsmøtet. 

 
Gledelig nok var det større oppmøte årets årsmøte enn de siste årene. Enda er det plass til 

flere! 

Hovedlaget presenterte en årsmelding som viste at siste driftsår har fulgt oppsatt 

aktivitetsplan. 

Grunnet mangel på ledere i sentrale verv ble det ikke fremlagt noen årsmelding fra 

fotballgruppa. Det er i løpet av året avviklet et møte for å diskutere Ekne fotballens fremtid. 

Alle ønsker fortsatt fotballaktivitet på bygda. Konklusjonen fra møtet var at vi i felleskap 

måtte ta et tak for å få fotballgruppa opp på fote igjen. Viljen til det viser at fotballstyret nå 

etter årsmøtet er fulltallig. Det er lenge siden sist!  

Den sportslige aktiviteten er stor – spesielt blant de yngste. Verdensmesterskapet til Johan erv 

selvsagt det som har blitt lagt best merke til. Ellers har laget utøvere som hevder seg godt 

både på lands- og kretsplan. 

Måten Barneidrettsavdelingen drives på er også verdt å merke seg. Meget bra! 

 

Takket være nøktern bruk av lagets midler og god budsjettdisiplin har laget god kontroll på 

økonomisida.  

Medlemskontingenten etter årsmøtet er: 

 Familie:   kr. 200 

 Voksen:   kr. 80 

 Par:  kr. 125 

 Barn:  kr. 50 

 

Aktivitetsavgiften er: 

 6 – 12 år:  kr. 100 

 13- 18 år:  kr. 300 

 Over 18 år: kr. 500 

 

Budsjett og aktivitetsplaner ble også vedtatt uten store kommentarer. 

Takket være godt arbeid i valgkomiteene ble de aller fleste vervene besatt. Se oversikt over 

lagets tillitsvalgte på annet sted i REPORTER’n. 

 

Årsmøtet diskuterte fremtida for lagets lysløype. I og med at festeavgifta ikke utløper før om 

ett par tiår henstilte møtet det nye styret å avklare med grunneier om hvordan opprusting av 

lysløypa skulle gjennomføres. Signalene var klare om at lysløypa måtte rustes opp så alle 

skiglade, både store og små, fikk en lysløype som kunne brukes. 

  

Laget jobber også med en egen internettside. Hovedstyret ønsker innspill på hvordan en slik 

WEB side skal bygges opp. Sitter noen med ideer, så ikke nøl med å kontakte Henning Brandt 

om dette.  

 

Avslutningsvis ble Steinar, lagets nye leder, ønsket lykke til! 
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Fra trimgruppa. 
 

Hei alle ”trimglade venner” ! 
 

 

 

Atter et år er snart omme, med mange kilometer i skog og mark tilbakelagt av mange ivrige 

trimmere. Fortsatt er det gledelig stor oppslutning av trimpostene, spesielt i nærområdet der 

Torvmyra også i år er den best besøkte trimposten.  

 

De to nye trimpostene, henholdsvis Vågåtjønna og Migtjønna er etter hvert blitt oppdaget av 

flere og flere. Posten på Vågåtjøna har ikke vært like lett å finne for alle, den er litt ”gjømt”. 

Veibeskrivelse vil bli hengt opp på oppslagtavla på butikken.  

 

Hvis en er riktig ivrig, kan en gå innom tre trimposter på en og samme trimturen ved å ta en 

rundløype. Undertegnede sin rundløype starter om Aune (skiløypa) via Hyllstien til 

Vågåtjønna over Stormyra til Branok videre til Torvmyra, Aune og så hjem. Da er jeg 

kjempefornøyd med trimturen og rik på naturopplevelser. Ingenting er som en avslappende tur 

i skogen. Ønskes det en enda lengre tur kan en ”stikke som snarest” innom Sønningen hytta 

etter å ha vært på Vågåtjønna. 

 

Migtjønna er en ”perle ”, et trivelig turmål til både rasting, fisking og overnatting i telt. Dette 

er det flere som har benyttet seg av. Men fiskelykken er dessverre ikke like stor til alle mann. 

Til enkelte hopper fisken bare mellom snørene. ”Skitt au” artig lell, spenningen er der, for fisk 

finnes det i Migtjønna. 

 

Trimgruppa har som mål til neste år å søke fjellstyret om midler til skilting av stier og evt. 

sette opp en gapahuk på Migtjønna. Det er som kjent ”flere veier til Rom”.  

Det blir ikke hengt opp nye trimposter neste år, men ønsker å få innspill fra ”kjentmenn” om 

gamle veier og stier til de seks postene vi allerede har. 

 

I fjor var det rekordstor oppslutning om Romjulsmarsjen, 71 små og store deltok ” i bitende 

kulde”. Men varm saft og kaffe gjorde underverker på ”raste stasjonen”. 

Romjulsmarsjen blir i år søndag 28.12.03. Nærmere informasjon om dette blir hengt opp på 

oppslagstavla. 

 

Ellers vil vi i trimgruppa ønske dere alle 
 

Ei riktig god jul og et godt nytt ”trimår” !! 

 
For trimgruppa 

 

Nina Gravaune 
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Julehilsen fra Barneidrettsavdelinga! 
 

Ja, så stunder det til jul igjen da. Nok en hektisk høst er tilbakelagt. 

Idrettsskolen har nå tatt juleferie etter 11 uker med ulike aktiviteter. 

Etter litt turning i oktober, kom en periode med ballspill i november. Noen av de yngste utøverne 

deltok også på håndballturnering med stor innsats og iver. Flotte idrettsutøvere og 

representanter for Ekne! 

Høsten bød videre på en uteleikperiode. Dette var nytt av året, og det var med litt spenning vi så 

fram til denne perioden.  

Hvordan ville oppslutninga bli, ville noen dukke opp? 

Vi ble positivt overrasket. ”Ekne-ongan” kom, sprang og stod på. 

Uteaktivitet er viktig!, spesielt for barn. Argumentene for dette er mange, på flere felter (men 

vi hopper over de i denne sammenhengen). 

Tradisjonen tro ble det Nissemarsj i år også. Værgudene var ikke samarbeidsvillige i år, men 

”Eknes-bøggen” lot seg ikke skremme av litt vind. 

Det ble ei trivelig stund for små og store på Smihaugen, og så kom Nissen… 

Idrettsskolen avsluttet høstsesongen med felles bading til jul. 

Også dette var nytt av året. Dessverre hadde vi ikke anledning til å betale hele ”kalaset”, men 

sponset litt til idrettsskoledeltakerne. 

Det ble fuktig, og vannvittig artig. 

Ekne IL er en ambassadørklubb for barneidrett. Dette innbærer bla gjennomføring av 

”Fyrtårnsaktiviteter” hvor allsidig aktivitet for flere generasjoner sammen inngår.  

Vi har denne høsten deltatt i arrangementet av Grendacupen  

og arrangert skogdag på Torvmyra. 

Vi synes dette er positive aktiviteter,  

og håper å kunne få oppslutning om slike dager videre også. 

Det er plass til flere… 

Av andre begivenheter denne høsten bør vi nevne arbeidet som er gjort for å få mer lys på 

skolegården (”ishockeybanen”). 

(Takk for innsatsen til dugnadsgjengen!!!) 

Vi ser lyst på det nye året… 

BI-avdelinga har også tatt initiativ til å flytte inngangen til stadion,  

slik at den nå ”treffer på” gangfeltet bedre. 

Vi håper at dette gir bedre trafikksikkerhet for små og store idrettsutøvere. 

 

Juleferien for skoleelevene er i år to uker.  

To uker som skulle kunne gi rom for ro og ettertanke,  

men også for fysisk aktivitet, gjerne sammen med flere. 

”Arti Aktivitet ferr Aill,  

korr samhandling å de å gjerra kvareinner go, e vekti” 

 

Barneidrettsavdelinga 

vil ønske  

idrettsskoleongan  

og  

resten av Ekne-bøgda 

 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! 
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Hilsen fra Johan 
 

 

Idrettskomp! Eitt! 
 

 

Her kommer en liten formrapport fra idrettskompaniet. Menig Kjølstad er nå snart ferdig med 

en 6 mnd lang og tro tjeneste i idrettskompaniet. Jeg tenkte å oppsummere hvordan treningen 

har gått i kombinasjon med førstegangstjenesten. 

 

Mai:  

Forberedelsen til en ny sesong begynte 1.mai. Planen var da å komme i gang med litt trening 

igjen, etter noen ukers pause. Jeg trente en del rulleski bevisst allerede i mai. Det ble også 

løping og noen sykkelturer. I mai trente jeg ca. 1 hardøkt pr. uke. Det ble ca. 34t i mai. 

 

Juni:  

Dette var siste mnd før jeg dro inn i militæret. I juni begynte jeg å sette opp litt mer plan over 

treningen. Jeg tenkte at det kunne være lurt å trene litt kvalitet før jeg reiste til 

førstegangstjenesten. Det ble litt variert trening med sykkel, rulleski og løping. I juni hadde 

jeg ca. 2 hardøkter pr. uke. Hardøktene jeg kjørte var f.eks 7*3min pigging i motbakke, 

6*8min løp og testløp. I juni trente jeg 44t. 

 

Juli:  
Dette var en litt vanskeligere mnd å planlegge trening i. Styrke og hardøkter ble høyest 

prioritert.  Jeg begynte i militæret 8 juli, og det er ikke akkurat så lett å få trent mye i 

rekruttperioden. Heldigvis fikk jeg være med på landslagssamlinga på Skogn siste uka i juli. 

Da fikk jeg ei uke med mye trening. Ant. Timer i juli: 41t. 

 

August:  

Dette ble ei mnd med skikkelig trening. Første uka i august fikk jeg være med på 

landslassamling i  Trysil. Det mest positive med denne samlinga var at jeg slo gutta på et 

rulleskitestløp vi hadde. Vi gikk en skøytesprint der både Tobias Fredriksson, Tor Arne 

Hetland var med. Det var skikkelig oppløftende for en menig soldat. I august trente jeg mye 

skøyteintervaller og elghufsintervaller.Det ble også en del langturer. Timer i august: 61t. 

 

September:  
Dette er den mnd jeg fikk tid til å trene mest i. I september gikk jeg mange lange intervaller i 

skøyting. Dragene jeg kjørte var 6-8-6-8-6-8-6-8 med 2 min pause. Det ble også en del rolige 

langturer, spenst/hurtighetsøkter og styrke økter. I slutten på september var jeg med på 

landslagssamling i Meråker. Timer i septmber:70t. 

 

Oktober:  
I oktober reiste jeg til Ramsau i Østerrike for å på ski. På denne samlinga fikk jeg trent 

skikkelig, samtidig som det ble hvile mellom øktene. Det ble ikke mange hardøktene her, men 

vi fikk gå mye på ski. Etter oppholdet i Ramsau kjørte jeg på med mer hardøkter igjen, og da 

noe kortere drag enn tidligere på høsten (O2- intervaller, drag på ca. 3-4 min). Jeg trent også 

en max-styrke økt i uka. Timer i oktober: 60t. 

November: Første uka i november gikk med til øvelse. Uka etter ble brukt til å kjøre opp litt 

form til sesongstarten på Beitostølen. Det ble lite skigåing før dette rennet, men det var det 
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lite å gjøre med. Det ble 5. plass på sprinten og 44. plass på 15km friteknikk. Dette var jeg bra 

fornøyd med, men vi skal nok få opp farta litt mer etter hvert. Uka etter Beitostølen gikk med 

til enda en øvelse så jeg fikk ikke den perfekte oppladningen til Gålåsprinten. Her ble jeg nr. 

10 på klassisk sprint. Timer i november: 45t. 

 

Desember:  
Nå ser jeg bare fram til å begynne å trene skikkelig igjen. Det har ikke vært like lett å få trent 

like mye i hele høst, men jeg føler at jeg har fått trent bra allikevel. Det som har vært 

vanskelig er å få nok hvile mellom øktene. Dimisjonsdato fra militæret er 17. desember, og 

det skal bli godt å komme hjem til jul. Det blir nok den beste jula på lenge:) Vi får satsa på ei 

hvit jul på Ekne i år også, slik at vi kan få gå noen turer opp til Sønningen. 

 

På stedet hvil! Hvil! Tre av! 

 

God jul! 

 

Hilsen Johan 
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Trimposter 
 

Etter oppfordring ønsker trimgruppa å stimulere til mer turaktivitet blant små og store. Ta 

med slekt og venner og vis frem bygdas mangfold av turmuligheter i variert terreng og 

lengde. 

Gåing er bra for utvikling av motorikk, gang er bra for kondisen, og gåturer gir massevis av 

opplevelser. Gjør turen spennende for de små ved å utfordre de til å samle forskjellige blader 

og blomster eller telle hvor mange fuglearter de ser. 

I år vil det bli fire turmål/kjentmannsposter. Målet er å favne utfordring for store og små i 

forhold til lengde og terreng, noe kjent og noe ukjent. 

 

Det vil bli anledning til å registrere seg i ei ”trimbok” ved hver kjentmannspost. 

På årsmøtet vil det bli trekt ut en stor og en liten ”trimmer” og den heldige vil få en 

overraskelse. 

På to av trimpostene, på Torvmyra og Branok, vil det bli satt ut noen enkle orienteringsposter 

som en kan prøve å finne hvis ønskelig. Kart med inntegnede poster finner en sammen med 

trimboka. Ta gjerne med et kompass i sekken ! Dette kan ”krydre” turen både for små og 

store! 

 

Kjentmannsposter er som følger: 

 

1. Torvmyra – Trimboka finner du i Gapahuken på Torvmyra. 

 

Torvmyra ligger ”midt” i skogstien ca. 2 km fra Innlegget. 

 

Hvordan finner du veien dit ?  

Parkering ved Innlegget – følg skogstien til Torvmyra. Legg gjerne turen videre i 

skogstien og du kommer tilbake til parkeringsplassen ved Innlegget. 

 

2. Branok – Trimboka finner du i kasse på veggen av Branok hytta/brakka. 

 

Branok hytta/brakka ligger ved inngangen til Stormyra når du kommer fra Innlegget evt. 

Furunesbakken. Branok ligger ca. 2 km fra Innlegget.  

 

Hvordan finner du veien dit ?  

Parkering ved Innlegget – følg skogstien til toppen av bakkene – følg stien rett frem (ikke 

sving av til høyre mot Torvmyra) – følg stien til venstre i neste stikryss (ikke følg 

”skiløypa” over til Stormyra) – følg stien og etter ca. 1 km. kommer du til Branok 

hytta/brakka. Går du noen hundre meter videre langs stien kommer du til Stormyra og på 

sørenden av Stormyra finner du Vågåtjønna.  

 

Et annet alternativ er å parkere på Furunesbakken og gå opp stien derfra til en møter stien 

fra Innlegget hvor en følger denne til venstre mot Branok hytta/brakka. 
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3. Vågåtjønna - Trimboka finner du i en kasse hengende på et tre nede på myra like 

ved vannet. 
 

Vågåtjønna finner du på sørenden av Stormyra (ca. 1,5 km. fra Branok og Torvmyra). 

 

Hvordan finner du veien dit? 

Kommer du fra Branok følger du stien inn til Stormyra. Følg deretter langs kanten av 

Stormyra på østsida og du finner Vågåtjønna ved sørenden av Stormyra. 

Kommer du fra Torvmyra; Gå ned på veien fra Aunet og følg denne inn på Stormyra. Følg 

så stien på vestsida av Stormyra til du kommer til Vågåtjønna på sørenden av myra.  

Ønsker du en lengre tur, fortsett stien videre og etter ca. 2 km. kommer du til Sønningen  

 

4. Laupavatna – Trimboka finner du i kasse hengende på et tre nede ved vannet 

mellom de to Laupavatna. 

 

Laupavatna ligger ca. 3 km. (ca 45 min. i rolig tempo) fra Sønningen/Grønsjøen (delvis 

noe myrlendt terreng).  

 

Hvordan finner du veien dit ? 

Kjør bomveien (husk å betale veiavgift på Haugan) fra Finsvik til Grønsjøen/Sønningen - 

parkering ved Grønsjøen – følg sti som tar av ca. midt på Grønsjøen – etter ca. 3- 400 

meter kommer du til Svarttjønna – følg sti til høyre rundt vatnet – følg markert løypetrase 

opp fra vatnet – videre over myrer (Stormyra) – følg ”løypetrase” videre over til myr før 

en krysser bekken før Laupavatna. Følg deretter sti langs høyre side av vatnet – deretter 

over myr før du finner trimboka nede ved vannet mellom Laupavatna. 

Fortsetter du videre stien langs vatnet kan du bestige Storheia ved å fortsette opp bakkene 

i enden av vatnet. Etter ca 1 – 2 km i til dels ”tøff” stigning kommer du til Storheia. 

 

 

 

5. Storheia – Trimboka finner du i en kasse hengende på et tre ved det høyeste 

punktet på Storheia. 

 

Storheia er fjellet på grensa mellom Ekne og Frosta.  

 

Hvordan finner du veien dit? 

Storheia kan ”bestiges” med utgangspunkt fra Frostaveien.  

Ett alternativ er å parkere ved veien opp til Fjellplassen ved Sottjønna og følge veien forbi 

Fjellplassen og videre tømmervei opp til myr hvor en finner merket trase. Følg denne til 

høyre og opp til Storheia. 

Et annet alternativ er å parkere oppe ved steinbruddet på Skalet og følge merket sti opp til 

Storheia. En må være forberedt på ”tøff” stigning opp til Storheia. Bruker en god tid så er 

det en spennende tur for både små og store. Lengden på disse alternativene er ca 3 km, 

men husk det er mye stigning! 

Tredje alternativet kan være å følge veibeskrivelsen til Laupavatna. 
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6. Migtjønna - Trimboka finner du i en kasse hengende på et tre ved vannet på 

nord/østsiden av vannet. 

 

Migtjønna ligger på Migen statsalmening. Ca. 3 km. fra Skilbrigt.  

 

Hvordan finner du veien dit? 

Sving av Ronglansveien ved Skilbrigt og kjør til du kommer til "lunnningsplass" og 

parker der. Følg skogsvei (hold til høyre ved første veikryss). Etter ca. 2 km kommer du til 

Jonasplassen. Skriv deg gjerne inn i trimboka til Ronglan I.L. som du finner i kassen på 

veggen på hytta på Jonasplassen. Fortsett videre forbi Jonasplassen og følge vei til venstre 

etter Jonasplassen og etter ca. 1 km kommer du til Migtjønna. På turen fra Skilbrigt kan 

du bruke sykkel (Terrengsykkel anbefales).   

 

Legg gjerne turen via Migen (gammel husmannsplass) på returen. Følg da stien lengre 

vest som fører til Migen.  Fortsett videre fra Migen og inn på sti ved nordenden av "åpent 

område". Hold så til høyre og inn på skogsvei ved Jonasplassen. Alternativ er å følge sti til 

venstre og følge denne ned til Dypen og videre vei frem til Skilbrigt.  

  

Et annet alternativ er å ta utgangspunkt i Markhusan og følge skogsvei derfra. Denne 

veien er til dels bratt opp fra Byavatnet, men et godt alternativ. Avstanden fra Markhusan 

til Migtjønna er ca. 3 km.  

 

Ta frem joggeskoene/fjellskoene/støvlene evt. skiene og trim i vei ! 

 

GOD TUR ! 

 

Trimgruppa . 
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GAVEKONTO ! 

 

Ekne Bondelag disponerer en gavekonto. Startkapitalen til denne kontoen kommer fra to lag 

på Ekne; Ekne Sauavlslag og Ekne Råneholdslag. 

Ekne Sauavlslag ble stifta 20/9 – 1916 og avslutta sin virksomhet i 1967. Laget kjøpte inn 

værer som medlemmene kunne bruke til å pare søyene sine med. 

Ekne Råneholdslag vart stifta i 1913 og avslutta sin virksomhet i 1986. Dette laget kjøpte inn 

råner som vart plassert på enkelte bruk dit medlemmene kunne komme for å få para purkene 

sine. 

Med bakgrunn i opprinnelsen til kapitalen skal gaver deles ut til formål som har bakgrunn i 

landbruk. Som eksempel kan nevnes: Landbruksutdanning, prosjekt innen landbruk, historisk 

registrering av gårdsredskap etc. 

 

Det er en forutsetning at søkerne bor på Ekne, eller har sterk tilknytning til bygda. 

 

Søknadsfristen er 10.01.2004. 

 

Søknaden sendes leder i Ekne Bondelag: Arne Bjørgum. 

 

Ekne Bondelag.  
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Tillitsvalgte i Ekne I.L. – ÅR 2004 

 

Hovedstyret: 
Leder:   Steinar Vestli 

Styremedlemmer:  Ivar Gustad   

   Henning Brandt 

   Randi Brenne Dreier  

Varamedlemmer: Knut Jostein Brenne 

   Johan Arnt Dahlen 

 

Økonomiutvalg: Kjetil Hagen 

   Per Grudt 

   Kasserer 

   Repr. Fotball 

 

Fotball - leder: Audun Brenne 

Junior formann Jørn Åvar Skogmo 

Finansformann: Svein Opheim 

Bane formann: Magne Rudi 

Materialforvalter: Ragnhild Flø Gustad 

 

Ski - leder:  Johan A. Gustad 

 

Langrenn – leder: Knut Dreier 

Jørn Åvar Skogmo 

   Odd Ivar Haug 

   Johan A. Dahlen 

   Anita Falstad 

   Torbjørn Lunde 

 

Alpint:  Lars M. Nordgård 

 

Anlegg – leder: Asbjørn Heimdal 

   Arne Lerstad 

   Gunnar Dalheim  

 

Løyper – leder: Vidar Lorås 

   Arne Lerstad 

   Arve Brenne 

   Ørjan Øksnes 

   Svein Stamnes 

   Sverre M. Falstad 

 

Hytte – leder:  Rolf Pettersen 

   Eli Augdal 

   Rolf Leverås 

 

 

 

Barneidrettsavdelingen:  
Leder:   Kari Fjær 

   Ketil Olsen 

   Ingrid Brattgjerd 

   Inger Einvik 

   Mona Dalheim 

   Bjørn Grenne 

 

Trim – leder:  Nina Gravaune 

   Anne Grete Dahlen 

   Gunnar Dalheim 

   Beate Lie  

   

Idrettsmerket: Hilde A. Dahlen 

   Gunn L. Brenne    

 

Reporter’n:  Arve Brenne 

   Otto Asbjørn Solli 

 

Uts. til kom.idr.råd: Leder 

   Nestleder 

 

Uts. til årsm. Grendehuset: Leder 

   Nestleder 

 

Kontingentinnkrevere: 

Wenche Fagerkind 

   Oddvar Stavseth 

   Greta Winge 

   Audhild Vestli 

   Oddrun Tingstad 

   Roger Faldahl 

   Kim Daniel Leverås 

   Svein Opheim 

   Ann-Mari Vinje 

 

Revisor:  Kjell Øksnes 

   Alfred Falstad 

   Odd Ivar Haug(vara) 

 

Valgkomite:  Svein E. Snippen 

   Inger Einvik 

   Kristin Bratseth 
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JULA PÅ EKNE 

2003  
   

 

Julaften:  Ekne kirke kl. 15.00  

   Familiegudstjeneste v. Egil Moen 

   Ekne skolekorps deltar 

   Ofring til Det norske misjonsselskap 

 

 

2. juledag:  Ekne kirke kl. 11.00 

   Høytidsgudstjeneste v. Jesper H. Johnsen 

   Skogn Mannskor deltar 

   Ofring til Menighetsfakultetet 

 

 

2. juledag:  Haugen  

Ekne Ungdomslag arrangerer andredagsfest for alle 

mellom 15 og 99. 

   Tor-Egils spiller til dans 

   Bill. kr. 130,- kan kjøpes på butikken. 
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4. juledag:  Trimgruppa i Ekne I.L. 

 arrangerer romjulsmarsj 

   Oppmøte Ekne skole kl. 11.30 – 12.30 

   Se oppslag på butikken. 

 

 

 

6. juledag:  Bedehuset kl.18.00 

   Familiefest  

 

 

    

 
 

 

 

 

 

REDAKSJONEN 

ønsker alle en riktig God Jul 

og Godt Nyttår ! 


