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NY REDAKSJON
REPORTER’N har hatt en liten pause i utgivelsene, men er igjen å finne i postkassene på
Ekne. 19 år etter min forrige innsats i redaksjonen av Reporter’n har jeg igjen tatt på meg
ansvaret for å redigere denne tradisjonsrike lagsavisen. Dette er ingen enmanns-jobb, men
resultat av bidrag fra mange personer. Jeg takker alle bidragsytere for materialet som dere
har sendt inn, slik at vi kan få til en lagsavis som jeg håper hele bygda kan finne lesverdig.
Jeg ønsker dere alle en riktig god julefeiring!
TeK

NESTLEDEREN HAR ORDET
Ett idrettsår er snart omme, og et nytt står for døren. Det er fint å se at det i året som har
gått har vært et bredt engasjement rundt aktivitetene som utøves i idrettslagets regi her på
Ekne. Stadige varsler fra Ekne il på Facebook understreker at bygdefolket er opptatt av å
ivareta ulike tilbud for unge og voksne på bygda.
Fotballsesongen er avsluttet etter en formidabel innsats over hele linja fra knøttene og til
seniorlaget. Knøtte-turneringen ble i tradisjon tro gjennomført knirkefritt til tross for
særdeles skiftende værforhold. Flott innsats fra spillerne og ikke minst dugnadsforeldre og søsken. Aldersbestemte lag har gjort en fin innsats i både serie og turneringer, så her har
Ekne il virkelig bitt fra seg på fotballbanene rundt om på Innherred. Seniorlaget landet til
slutt på en hederlig 3. plass i 6. divisjon, til tross for en liten kollaps i seriesluttspurten. Ei
lokalavis bemerket blant annet at laget fra Ekne har betydelig pondus etter et toppoppgjør
mot Nessegutten.
Som nevnt står vinteren for tur, og jeg vil benytte anledningen til å komme med et klapp på
skulderen til noen enkeltpersoner som bidrar med det lille ekstra for at ungene våre skal ha
et bredt aktivitetstilbud i nærmiljøet.
Sist vinter var kald og lang, noe som åpnet muligheten for skøyteaktivitet. Ryktene sier at to
fedre brukte en hel kveld og en halv natt for å legge is på håndballbanen ved skolen. Var det
i hele tatt en ettermiddag/kveld, eller ei helg, der det ikke var skøyteaktivitet på
skøytebanen sist vinter? Takk til Tore Brenne og Henning Brandt! La oss håpe at is-selskapet
med det ironisk klingende navnet «Brandt og Brenne As» kan bidra til is, slik at heftige
ishockeymatcher kan forløpe også til vinteren.
Om sist vinter var kald, så var den også fri for snø. Dette hindret ikke skigruppa fra å
arrangere de tradisjonelle karusellrennene. Men i stedet for skirenn ble det arrangert
terrengløp. Flott initiativ! For øvrig har skigruppa startet et skitreningstilbud for ungene i
bygda. Trude Matberg og skigruppa har herved skapt et bra aktivitetstilbud for ungene i
nærmiljøet som ikke har vært til stede på bygda i nyere tid. Takk for det! Oppfordrer unger
til å møte opp, slik at aktiviteten kan fortsette i fremtiden.

2

Vi kan ikke komme utenom at vi har fått ei håndballgruppe i stand på bygda. Primus motor
er Tommy Larsen, som trener både jenter 8 og jenter 9. Håndballgruppa vil nå bli lagt inn
under barneidretten i idrettslaget, slik at jentene kan meldes på turneringer. Takk til Tommy!
Slike aktiviteter i nærmiljøet er gull verdt for et lite samfunn som Ekne. Aktiviteter på Ekne
vil bidra til et bredere samhold mellom både barn og voksne i bygda. I tillegg åpner
aktiviteter i nærmiljøet muligheten for at flere barn kan ta del i idrettens fysiske og sosiale
gleder.
Ønsker dere alle et flott idrettsår!
Nestleder i Ekne il
Magnus Kosberg

ÅRSMELDING FRA HOVEDLAGET 2013
Styrets sammensetning:
Leder:
Erlend Bjøru
Nestleder:
Magnus Kosberg
Kasserer:
Solvor Lilleøen
Sekretær:
Anne Rundhaug
Leder fotballavdelinga:
Rune Eriksen
Leder skiavdelinga:
Trude Matberg
Leder barneidrettsavdelinga: Katrine Ingebrigtsen
Leder trimavdelinga:
Anne Grete Dahlen
Regnskapsfører:
Arve Brenne
Det ble gjennomført 3 styremøter i Ekne Idrettslag i 2013. Årsmøte for 2013 avholdt
09.02.14.
Aktiviteten i idrettslaget beskrives i årsmeldingene fra de respektive avdelinger; barneidrett,
ski, trim og fotball.
Det jobbes fortsatt med å holde liv i lagavisa «Reporter`n», i løpet av 2014 har vi håp om at
vi har på plass ny redaktør slik at bygda igjen kan glede seg over å finne lagavisa i postkassa
igjen.
Etter at Rimi-butikken i Sjøgata, Levanger, ble avviklet har ikke Ekne IL deltatt på tilsvarende
inntektsgivende dugnad.
Som i åra før er det mange som i år også har brukt mye tid og arbeidsinnsats for å
opprettholde aktivitet i bygdas idrettslag. Det er dette som gjør det mulig å gi medlemmene
i Ekne IL det tilbudet de i 2013 har fått. Styret i Ekne IL vil takke alle utøvere og de som har
bidratt til lagets virksomhet for deres innsats i 2013, og håper på et godt idrettsår med mulig
økt medlemstall i 2014.
Ekne, 06.04.14
For styret i Ekne IL

sekretær Anne Rundhaug

sign leder Erlend Bjøru
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TILLITSVERV I EKNE IL, DESEMBER 2014
Hovedstyret:
Erlend Bjøru, leder
Magnus Kosberg, nestleder
Solvor Lilleøen, kasserer
Anne Rundhaug, sekretær
Andreas Småli, varamedl.

Fotball:
Rune Eriksen, leder
Janne Eriksen, sportslig leder
Morten Sand, økonomiansvarlig
Sverre M. Falstad, anleggsansvarlig
Berit Jørås, utstyrsansvarlig
Inge Skilbrigt, kioskansvarlig

Valgkomite:
Bjørnar Falstad
Erlend Blomsø
Tommy Gustad

Barneidrett:
Katrine Ingebrigtsen, leder
Magnus Kosberg
Tore Brenne
Ole Ronny Jørstad
Randi Hindberg
Bent Løvås
Siv By

Hyttekomite:
Steinar Vestli
Trond Dahlen
Økonomi:
Synnøve Grenne
Berit Sundset Voldseth

Ski:
Trude Matberg, leder
Tone Grønnesby, arr.komite
Evelyn Lauvstad Brenne, arr.komite
Tor S. Dahlen, sportslig ansv.

Reporter’n
Terje Krogstad

Løype og anlegg:
Svein Ove Eggen, ansv.
Lars M. Nordgård
Arve Brenne
Jo Vegar Dahlen
Sverre Martin Falstad

Regnskapsfører
Arve Brenne
Revisorer:
Morten Tvete
Kjell Øksnes
Odd Ivar Haug, vara

Trim:
Anne Grete Dahlen, leder
Gunnar Dalheim
Beate Lie
Laila Snippen
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BARNEIDRETTSGRUPPA
Oppstart for allidrett på Ekne 20. oktober 2014
Nå er det igjen tid for allidrett. Vi håper at alle barn kommer og
blir med på et variert aktivitetsopplegg! Tidspunkt er:
Mandager:
1. klasse
2 & 3. klasse
og Tommy Larsen
4. klasse
Kosberg
Tirsdager:
5, 6. og 7. klasse

kl. 16:30 – 17:30. Ansvarlig: Carola Kvam
kl. 17:30 – 18:30. Ansvarlig: Tore Brenne
kl. 18:30 – 19:30. Ansvarlig: Magnus

kl. 19:00 – 20:00. Ansvarlig: Siv Bye og Randi Hindberg

All informasjon angående allidrett blir lagt ut på Ekne IL sine nettsider. Følg med der! Vi gleder
oss til å ta fatt på en ny sesong med allidrett. Når det blir snø ute vil det være ski som gjelder!
Utenom ski og fotball sesongen vil det meste av aktiviteten være inne, men noen dager kan det
bli uteaktivitet! Allidrett følger skoleruten.
VELKOMMEN!
Leder for Barneidretten
Katrine Ingebrigtsen

SKIGRUPPA
I skrivende stund er sesongen 2013-2014 over for lengst, og skiløperne er godt inne i
forberedelsene til en ny sesong. Forrige sesong ble noe spesiell med tanke på snøforhold. Mange
skirenn ble utsatt, flyttet eller rett og slett avlyst på grunn av for lite snø.
Endelig kom snøen
Etter noe utålmodig venting på snø og mulighet for å arrangere poengrenn, ble det gjennomført
to terrengløp i lysløypetraseen vinteren 2014. Både barn og voksne deltok på dette, og det ble en
god erstatning for skirenn. Da snøen endelig kom, greide vi å arrangere ett skirenn før snøen
forsvant igjen. Mange foreldre bidro med god hjelp i gjennomføringen av både terrengløp og
skirenn. En stor takk til dere!
Bred deltagelse
Ekne var også representer på større skiarrangement forrige sesong. På NM for junior deltok Ådne
Kjeldsen Dalen. Han gjorde en flott innsats. Tidligere sprinter Johan Kjølstad gikk av med
sammenlagtseier i langløpscupen Swix Ski Classics Champion. Martin Hammer og Eldar Rønning
(Skogn) tok gull på teamsprint under NM. Ekne ble også representert på flere renn både i og
utenfor kretsen. Det er mye å være stolt over for eknesbygg, og ikke minst hente inspirasjon fra
for å være i aktivitet selv.
5

Treningssamarbeid
Ekne har et godt treningssamarbeid med Ronglan og Skogn. Gjennom hele sesongen foregår
fellestreninger. Vi har felles samling i november/desember. I år blir samlingen lagt til Vålådalen
første helga på desember, og da er det selvsagt håp om å få gått på ski. Vi arrangerer testløp to
ganger i året. Dette er løp på bena som går fra Vestrumsbukta til toppen av Finsvikdalen. Alle
våre naboklubber på Levanger inviteres til å delta, store som små. Ekne samarbeider også med
de andre klubbene om å arrangere Levanger karusell.
Nye skiløpere
Nå i høst har vi startet opp skitrening for barn fra 4. til 7. klasse i gymsalen. Gjennom dette håper
vi at vi får rekruttert flere skiløpere fra Ekne. Den kommende sesongs skirenn står straks for
døren, og vi håper selvsagt på mange gode prestasjoner fra Ekne, men også først og fremst på
mange gode opplevelser for de som deltar. Jeg vil anbefale alle å følge med på Ekne il sine
nettsider, der vil bl.a. informasjon om poengrenn bli lagt ut.
Vi er heldige på Ekne som har et flott
løypenett nesten utenfor stuedøra. Det
blir gjort en stor innsats av løypekjørerne
så snart det er mulighet til å kjøre opp
løyper. De fortjener en stor takk!!
Til slutt en oppfordring om å sørge for
aktive juledager, med eller uten ski på
bena. Noe er alltid bedre enn ingenting!
Leder for skigruppa
Trude Matberg
Skigruppa

TRIMGRUPPA
Tilbakeblikk på trimåret 2014
Året startet med nyttårsmarsj 1.januar 2014! Tilsammen 49 deltagere skrev seg inn i trimboka og
fikk servert bålkaffe og twist. Trimrunden gikk rundt Siem, eller runden rundt Persve og Dalen.
Neste arrangement hadde vi på høsten, nærmere bestemt 19.oktober. Det var i år Ekne IL sin tur
til å arrangere Våttåbergdag. Tilsammen 73 små og store fra Ronglan og Ekne tok seg opp til
toppen av Våttåberget. Turløypemerkingsprosjektet, som idrettslaget har fått midler til, hadde
gjennom dugnad like forut for arrangementet merket rutene opp fra Perhaugen, fra Kjølen
Nordre og fra Strandkorsen. Vi mottok ingen meldinger om folk som ikke fant fram! På toppen
fikk de frammøtte servert bålkaffe og borgermesterkringle.
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Trim
Dametrim har vært kyndig ledet av Kjersti Gustad. Gjennom året har hun sørget for å holde
damene på bygda i form. Tiltaket er populært og har deltagelse på 10-12 spreke damer hver
gang. Kjersti melder pr medio november at det så langt i år har vært trent 144 treningstimer! For
potensielle nye deltagere er det verdt å merke seg at dame og herretrim har byttet kveld, slik at
damene nå trener på tirsdagskveld og herrene onsdagskveld. På herresiden melder Øyvind
Skilbrigt om deltagelse på opptil 15 stk. De spreke herrene befinner seg i aldersgruppa 18 til 55
år, og det er landhockey som er hovedaktivitet.

Dugnad, Sønningen I

Dugnad, Sønningen II

Dugnad
Ellers har mange velvillige dugnadspersoner gjort en stor innsats i høst for å rydde og merke
turstier til Våttåberget og til Sønningenhytta . Ekne IL og Ronglan IL har fått prosjektmidler
gjennom Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner og Gjensidigestiftelsen til å merke turstier fra
Perhaugen, Kjølen Nordre og fra Strandkorsen til Våttåberget. Skiltene er satt opp, men det skal i
tillegg suppleres med noen ekstra skilt og kart. Målsettingen er at flere kommer i aktivitet
gjennom bruk av turløypene. Løypene er GPS merket og lagt ut på www.ut.no
Ekne il har også fått midler til å merke turløype fra
Innlegget til Sønningen-hytta og Skogstien. Her
gjenstår å merke Skogstien.
Trimgruppa vil benytte anledningen til å takke for
stor velvillighet fra grunneiere, for midler fra
fylkeskommunene og Gjensidigestiftelse og mye
verdifullt dugnadsarbeid som er utført i løpet av året!
For trimgruppa
Anne Grete Dahlen

Dugnad, Våttåberget
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AKTIVITETER PÅ EKNE
EKNESVEGEN – FYLKESVEI 112 -- 40 ÅRS KAMP GA SEIER!!!
Så lenge det har bodd folk på Ekne og Ronglan, har det naturligvis vært forbindelse mellom de to
bygdene via en ferdselsåre. Opprinnelig ferdest nok folk til fots, senere med hest og kjerre på
den korteste, letteste og tørreste leia mellom de to bygdene. Denne gikk over Dalingan, Svee,
Kjølen, ned Skaret, gjennom Bakken (bygdas sentrum med sag og mølle; senere skole, butikk,
bakeri med mer), via By-gårdene og ned til utløpet av Byaelva.
Hest og kjerre
Videre var veien en viktig forbindelse til kaianleggene i bygda med tanke på båtfrakta på fjorden
og selvfølgelig for adkomst til kirka ved Gevik. Veien ble senere (ferdig 1922) delvis flyttet og
ombygd slik vi i dag kjenner leia. Selvfølgelig var den bygd til den tidens bruk; nemlig hest og
kjerre. Siden den gang har veien, av eknesbygg ofte kalt Ronglansveien, etter hvert fått noe
bedre bredde og underlag. Begrenset opp-grusing har foregått for å kunne bære både tyngre og
bredere kjøretøy.
Imidlertid kunne ikke veien uten grunnfundament tåle den stadig større og tyngre trafikken som
utviklet seg. Bygdefolket kjempet i første halvdel av 1970-tallet for å få oppgradert veien. Den
gang kom Ronglansveien på 2. pl. på prioriteringslista i kommunen. Stor var skuffelsen da
midlene ble omprioritert til Stupslia. Et forsøk på opprustning på 1990-tallet førte heller ikke
fram. Til tross for en
sørgelig tilstand på veien i
årevis har denne
veistrekningen ikke vært
nevnt med noen
budsjettmidler til
opprustning på over 40 år,
- Tragisk!!!

Foto: Roger Svendsen, Levanger-Avisa
Bygdefolket aksjonerer
25/10-11 : Årsmøtet i Ekne bondelag (EBL) ønsket et skikkelig påtrykk for å få oppgradert
Ronglansveien. En mnd. senere (29/11-11) kalte EBL inn til møte på Falstadsenteret. Der møtte
ordfører, politiske partier, trafikksikkerhetsansvarlig i fylke og kommune, Trygg Trafikk, FAU,
Falstadsenteret, barnehager og Fylkesbilene. Representanter fra Falstadsentermøtet utpeker
”Gruppa for en bedre og tryggere Fv.112”: Randi H.(leder), Anna Maria B., Roger R. og Johan Arnt
D. (møte på Ekne Skole 6/12-11), til å lede an i et forsøk på å få midler til opprustning.
Vi følte vi hadde gjort ”kva gjerast kunne”, og innsatsen førte til 2.plass på kommunens
prioriteringsliste. I Fylkeskommunen ble det noe fram og tilbake med bl.a. både 2. og 12.pl, og
etter å ha blitt passert av «Fv.111 Ronglan – Åsen» (aldri tidligere nevnt i noe forslag…?), havnet
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vi etter lang kamp til slutt på 2.pl.på fylkesrådets veiprioriteringsliste for planperioden 2014 2017.
Utdrag fra ”veigruppa`s” protokoll fra
Jippiii!!! Det ble bevilget 12,5mill kr., og Røstad
des. 2011 til febr. 2014:
Entrepenør startet arbeidet i mars 2014.
Nyvegen
Nå har vi fått en vei med 10 tonn aksellast og fast dekke.
Endelig kan vi bevege oss langs veien uten risiko for å
måtte grave fram en ”nedspøla” ronglansbygg! Likeså
føles det nå mindre ubehagelig å betale veiavgifta.
Vi i ”Gruppa for en bedre og tryggere Fv 112” vil takke
EBL, Ekne Senterparti, bygdefolk, lag, politikere, presse,
ordfører, fylkesråd, veivesen, skole, barnehage,
Falstadsenteret og ellers alle som har hjulpet oss med å
vinne fram.

* Mengder av henvendelser til politiske
parti og politikere i kommune og fylke.
* Tlf.møter med kommune og teknisk etat
* Kommunestyre og Formannskap har tatt
opp Fv.112 ved flere anledninger
* Vi har presentert ”elendigheta” i
gruppemøter til politiske partier
* Har hatt utallige samtaler og
henvendelser med fylkesråd, Trygg
Trafikk, politi, fylkesveisjef, Statens
veivesen.
* Krevd trafikkmåling
* Sendt forslag på trasevalg og
grunneiererklæring til Fylkesråd og
Veivesen

Den 9. okt. 2014 ble Fv.112, Eknesvegen (nytt navn i
2014), åpnet med båndklipping, champagne, kaffe kaker,
brus og is. 50 naboer og brukere av veien var møtt fram for å feire denne store og etterlengtede
begivenheten med flagg og 3x3 HURRA!
For Gruppa for en bedre og tryggere Fv.112
Johan Arnt Dahlen

EKNE SEILBÅTKOLLEKTIV
Ekne Småbåthavn går snart inn i vinterdvale, men vi har et nytt tilbud som vi ønsker å reklamere
for.
Ekne Seilbåtkollektiv (ES) er startet av Ekne Småbåthavn og private som ønsker å bidra til å øke
interessen for seiling og båtliv. Dette er et tilbud som er åpent for alle. Falstadbukta egner seg
ypperlig for seiling med skjermet farvann fra de fleste himmelretninger. ES har i dag to båter, en
Minitonner som er en regattabåt på 22 fot og en Tokrona jolle som er en enkel og god
nybegynnerbåt.
Vi hadde noen introduksjonskvelder i august med enkel
seiltrim og båthåndtering. Ca. 15 personer deltok. Dette
starter vi opp med igjen til våren 2015. ES mener dette er
en fin og rimelig inngang til aktiviteten, og vi håper flere
har lyst til å lære seg seiling. For videre info følg med på:
www.eknesmabathavn.no
Ekne Småbåthavn ønsker også å opplyse om at vi har en
robåt til utleie for alle til kr 50,- pr. tur. Denne leien betales
i gjestebåtkassen på oppslagstavla.

Prisene for bruk av begge båtene pr. år:
Ungdom/student opp til 18 år 250,Voksen
750,Familie, 1 husstand
1000,Er du/dere interessert, ta kontakt med:
Audun Sneve, mob. 90526298
Pål Austeen,
mob. 90147531

Ekne Seilbåtkollektiv / Ekne Småbåthavn
Pål Austeen

9

EKNEINFO.COM
En imaginær arena
Den nye redaktøren i Reporter’n ba meg skrive noen ord om hvorfor jeg etablerte nettstedet
Ekneinfo.com for snart to år siden. Svaret er tredelt og enkelt:
1. Ekne behøver et eget nettsted hvor vi kan legge inn alle planlagte og tidfestede arrangement
i en felles kalender som alltid er oppdatert. Målet med det er å informere om hva som skjer,
men også for å unngå uheldige kollisjoner mellom arrangementer, slik vi av og til har
opplevd.
2. Det er alltid behov for å finne informasjon om lokale forhold og hendelser i bygda fra fortid
og nåtid, fra lag og foreninger, enten man er ny på bygda eller har bodd her siden
steinalderen.
3. Bygda trenger et felles sted for bilder, videoer og omtaler som har med Ekne å gjøre. Et slikt
”speil” er godt både for gledens og mimringens skyld og for kunnskap om bygda.
Et nettsted for bygda er også med på å skape et fellesskap. Dette gjelder ikke bare for de som bor
på Ekne i dag, men også for de som har flyttet fra bygda. Det kommer rett som det er
tilbakemeldinger fra utflytta eknesbygg som nesten daglig er inne på Ekneinfo.com for å sjekke
hva som foregår ”heime”.
Ekneinfo.com skal bidra til å skape engasjement, identitet og bolyst. Alle lag og foreninger på
Ekne kan få sin egen "side" på nettstedet. Noen lag har allerede fått opprettet en slik side. Denne
siden kan brukes til møtereferat, valgresultat og all informasjon laget ønsker å få ut til sine
medlemmer.
Det er også en Ekneinfo-gruppe på Facebook. Den er opprettet for at gruppas medlemmer
automatisk blir varslet via Facebook hver gang noe nytt legges på Ekneinfo.com. Derfor er det
viktig at så mange som mulig legger seg inn i den gruppa. Pr. i dag har den 558 medlemmer. Det
er ikke så verst på ei bygd med 750-800 innbyggere.
Eknes egen hjemmeside på WWW blir best når så mange som mulig bidrar. Informasjon om
arrangementer, gamle bilder og annet du har på hjertet sendes til epostadresse:
falstad2@yahoo.com.

Trafikken på www ekneinfo.com fra 19. Oktober til 19. november. Normalt er det rundt 3.000
besøk inne på hjemmesiden hver måned.
Svein Helge Falstad
alias Ambassador Governor of Ekne, mob. 93202224
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10 PÅ TOPP
10 på topp er et tiltak i regi av Levanger Idrettsråd i samarbeid med enkelte idrettslag i Levanger
Kommune. Dette har som formål å få folk ut fra godstolen og ut i naturen. Lavterskel er et
nøkkel-ord. Det er flere av turmålene som er forholdsvis enkle å nå av de aller fleste. Turmålene
er av varierende vanskelighetsgrad. Dette er beskrevet i konvolutten som legges ut for salg. 10 på
topp startet i 2006, og årets utgave, den niende i rekken, ble avsluttet 31.oktober. Tilbudet har
løpende blitt justert. Det startet med 10 topper/steder som nå i 2014 har blitt til 20.
Rekordutfart
Kassene med notisbøker er plassert rundt omkring i kommunen. Hensikten er at folk får oppleve
hvor mange flotte turmål vi har i kommunen. Årets utgave foregikk fra 1. februar til 31.oktober.
Det har vært rekordutfart gjennom både vinteren og sommer. Dette året har gitt ny rekord i
oppslutning! Totalt har ca. 9.000 forskjellige personer registrert seg på én eller flere poster.
Totalt registrerte besøk er ca. 35.000. I vårt nærområde har Storheia (ca. 1.500 besøk), Purkvika
(ca. 2.000 besøk) og Sønningen (ca. 1.000 besøk) vært populære turmål. Imponerende tall!
I tillegg har Våttåberget og Hibertjønna på Ronglan vært med.
Premiering
Mange fra Ekne har benyttet seg
av tilbudet, og flere har besøkt
alle 20 stedene. De som har
besøkt 10 eller flere av postene i
2014 vil motta en premie. I tillegg
trekkes en god del premier. 10 på
topp 2015 starter 1. februar med
enkelte nye turmål på lista.
Konvolutter legges ut for salg på
butikken i slutten av januar.
Ønsker alle mange fine turer og
Godt nytt 10 på topp år!

Repr. i Levanger Idrettsråd
Arve Brenne

Storheia, Foto: Arve Brenne
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JULA PÅ EKNE 2014
Julaften:

Ekne kirke kl. 15.00:
Familiegudstjeneste v/ sogneprest Eirik Bakken
Ekne Skolekorps deltar

2. juledag:

Ekne kirke kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste v/ sogneprest Eirik Bakken
Kor 7624 deltar

2. juledag:

Fest på Haugen v/ Ekne ul.
Musikk v/ «Friends»
Kiosksalg
Dørene åpnes kl 20:00 og stenges kl 02:00
Inngang stenges kl 22:00
Forhåndssalg på butikken
Aldersgrense 18 år

6. juledag:

Bedehuset kl. 18.00:
Tradisjonell juletrefest for hele familien
Arr.: Normisjon

Jula 2014:

Romjulsmarsj/Nyttårsmarsj v/ Ekne il
Nærmere info. om dato etc. blir annonsert ved oppslag og på
lagets hjemmeside

REDAKSJONEN
ønsker alle en riktig God Jul og Godt Nyttår!
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