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LEDEREN HAR ORDET 
 
Det nærmer seg med stormskritt jul. Jeg har snart unnagjort mitt 
første år som leder for Ekne idrettslag, det har vært en interessant 
opplevelse. Jeg har brukt dette året til å bli kjent med 
organisasjonen, men har også blitt bedre kjent med det som rører 
seg på bygda. Et bredt engasjement rundt aktivitetene som utøves 
i idrettslagets regi er noe jeg har bitt meg merke i. Engasjement er 
et nøkkelord for at ei bygd som Ekne skal være attraktiv å bo i og å 
flytte til. Forsvinner engasjementet så er det vanskelig å drive med 
de aller fleste aktiviteter.  
 
Fotballsesongen er over og det har vært fullt trøkk helt fra knøttene til seniorlaget. Knøtte-
turneringen ble gjennomført i august under flotte forhold på stadion. En kan vel si at det ble 
ganske så varmt inne i kiosken denne dagen, og det ble store inntekter til laget. Tusen takk 
til alle dere som stilte opp og bidro til et fantastisk arrangement. Seniorlaget bidro med stor 
underholdning både på hjemme- og bortebane i årets sesong. Det skåres mange mål i 
kampene som Eknes seniorlag er involvert i. Jeg tror det er flere enn meg som gleder seg til 
neste fotballsesong med stor aktivitet og glede blant ung og gammel på Ekne Stadion. 
 
Barneidretten er i full gang, og det er barn fra 1 år og oppover som er i full aktivitet både ute 
og inne. Idrettslaget skulle gjerne hatt flere til å stille opp for barneidretten. Så om noen 
kjenner at de har lyst, så er dere hjertelig velkommen. Ta kontakt med Tommy Larsen, som 
er leder for barneidretten. Barna trenger gode voksenmodeller i sin aktivitetshverdag. 
 
Vinteren står for tur, og jeg har lagt merke til at det foregår skitreninger ved skolen hver 
onsdag. Mange barn og voksne er på plass for å få ei treningsøkt. Flott at skiavdelingen 
organiserer dette. Kanskje er dere med på å legger til rette for at vi kan få en ny toppløper 
fra Ekne idrettslag. Vi er jo alle spente på hvordan det går med Johan Kjølstad i årets sesong. 
Jeg vil ønske Johan lykke til med årets skisesong, kanskje ser vi deg med kransen rundt 
halsen i Mora, Vasaloppet, i løpet av vinteren. Vi får håpe det blir mye snø i vinter, slik at 
løypekjørerne får kjørt opp flotte løyper ut til Sønningen og videre til Storheia. Det er også 
gjort forbedringer i løypenettet utover skogen; fra denne vinteren kommer skiløypa fra 
Innlegget til å gå om Torvmyra. For dere som er spente på om dere da må hoppe over 
sauegjerdet som Falstad nedre har satt opp, dere må bare slappe helt av. Idrettslaget har 
hatt en god dialog med Falstad nedre, og det er satt opp grinder der idrettslaget har ønsket 
dette. Det kan komme flere grinder med tiden. 
 
Når det gjelder samarbeidet mellom Ekne Idrettslag og Falstad nedre har det vært veldig 
bra, konstruktivt og uproblematisk. Det har vært en god dialog i alle saker, men av og til kan 
det skje noen misforståelser som fører til at ting ikke blir som en først tenkte. I de tilfellene 
har idrettslaget fått en beklagelse, og de involverte har rettet opp skaden etter seg uten at 
idrettslaget på noen måte er blitt belastet.  
Idrettslaget har i mange år hatt deler av sin aktivitet på eiendommen til Falstad nedre, blant 
annet lysløype, grusbane til fotball og lagringsplass for blant annet snøscooter. Alle disse 
avtalene var utgått for noen år siden. I møte mellom idrettslaget og Falstad nedre i august 
ble det enighet om at idrettslaget tilbakefører dette til Falstad nedre. Det vil si at Idrettslaget 
ikke lenger har grusbane og heller ikke lysløype. Når det gjelder lysløypa var vi pålagt å skifte 
samtlige armaturer, da de eksisterende ikke var godkjent lenger, og det samme gjaldt 

Foto: Trønderavisa 
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stolpene. Dette ville ført til en stor utgift for idrettslaget. Falstad nedre tok kostnaden med å 
plukke ned og destruere for oss. Det kommer til å bli lagt til rette for skiaktivitet i det samme 
område som tidligere, så da får vi bare håpe på at det kommer snø. Idrettslaget har også fått 
ny lagringsplass for snøscooter på Falstad nedre.  
Idrettslaget ønsker fortsatt å ha en god dialog og et godt samarbeid med Falstad nedre; det 
tror vi kommer til å gagne oss alle.  
 
Til slutt vil jeg takke alle på bygda, ung og gammel, for et stort engasjement rundt 
idrettslaget. Takk til deg som er aktiv som utøver, takk til dere som stiller opp som oppmenn 
eller trenere. Du som stiller opp på dugnad er uvurderlig. Du som er tilskuer eller som er 
med på å transporterer barna til aktiviteter gjør en viktig jobb.  
 
Positivitet er et viktig ord for meg, ja vi har alle våre utfordringer, men å prøve å fokusere på 
det positive er veldig viktig i alle sammenhenger. Og ikke glem at dere voksne er barnas 
viktigste støttespillere og forbilder.  
 
 
 
 
 
Barna gjør som dere gjør! 
 
 

   
 
Ønsker dere alle sammen ei riktig god jul  
og et godt nytt idrettsår! 
 
Leder Ekne IL,  
Marius Brenne 

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOa5-Iy1nMkCFUcfGgodvPcAPA&url=http://chateaudekonstanse.blogspot.com/2014_03_01_archive.html&psig=AFQjCNE_24OAm3FKnF7p_8PRW4CK5LkFLg&ust=1448019975470018
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPTAlau1nMkCFYhWGgodIKAIxQ&url=http://rajamotivasi.weebly.com/koleksi-video-motivasi-terbaru-untuk-pelatihan-seminar-pendidikan-workshop-dsb.html&psig=AFQjCNGnKin25J4dnsZmTGqa06nzPHKi9w&ust=1448020082760208
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TILLITSVALGTE I EKNE IL,  DESEMBER  2015 

Hovedstyret:     
Marius Brenne, leder & sponsoransvarlig 
Tore L. Brenne, nestleder & leder Ski 
Solvor Lilleøen, kasserer 
Anne Rundhaug, sekretær 
Anne Grete Dahlen, leder Trim 
Øyvind Skilbrigt, leder Fotball 
Tommy Larsen, leder Barneidrett 
 
Valgkomite: 
Kristin Dalen 
Erlend Blomsø 
Tommy Gustad 
  
 
 

Hyttekomite: 
Steinar Vestli 
Magnus Kosberg 
 
Webansvarlig 
Jørn Åvar Skogmo 
 
Regnskapsfører 
Arve Brenne 
 
Revisorer: 
Morten Tvete 
Einar Daling 
 
Redaktør Reporter’n 
Terje Krogstad 

 
Fotball: 
Øyvind Skilbrigt leder 
Janne Eriksen, sportslig leder 
Sverre M. Falstad, anleggsansvarlig 
Berit Jørås, utstyrsansvarlig 
Inge Skilbrigt, kioskansvarlig 
 
 
 
Barneidrett: 
Tommy Larsen, leder 
Tommy Larsen, handballansvarlig 
Ruth Astrid Strøm 
 
 
 

 
Ski: 
Tore Lauvstad Brenne, leder 
Trude Matberg, arrangement 
Elisabeth Dalen, arrangement 
Tor S. Dahlen, sportslig ansvarlig 
Svein Ove Eggen, løyper & anlegg ansv. 
Jo Vegar Dahlen, løyper & anlegg  
Lars Morten Nordgård, løyper & anlegg 
 
Trim: 
Anne Grete Dahlen, leder 
Nina Gravaune, idrettsmerkeansvarlig 
Solrun Brenne Blomsø 
 
 

Ekne Ils hjemmeside:  
http://www.ekneil.com/   

 

  

http://www.ekneil.com/
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FOTBALLGRUPPA 
 
Da er årets fotballsesong over. Vi i Ekne IL er så heldig som har en 
veldig engasjert gjeng. De stiller opp med godt humør og en positiv 
innstilling uansett hva vi skal holde på med. Enten det er en 
stressende dag som kioskvakt på knøtteturnering, eller å være 
publikum på fotballkamp når de håpefulle er i aksjon. I tillegg har vi 
ildsjeler som ordner med klipping og oppmerking av bane når det er 
på tide å knyte på seg fotballskoene for å spille kamp. Uten 
innsatsen fra alle sammen hadde det vært vanskelig å organisere 
aktivitet på Ekne! 
 
Aldersbestemte klasser 
I årets sesong har Ekne IL hatt 6 lag i aksjon. Aldersbestemt har vi hatt Jenter 9 år, Jenter 10 år, 
Gutter 10 år og to knøttelag. Knøttelagene har spilt til sammen 5 turneringer. Resterende lag har 
deltatt i seriespill. Alle som har vært lagledere for de forskjellige lagene har gjort en veldig god 
jobb med barna, i treningssituasjon så vel som på kamp. Det er fint å se at så mange foreldre er 
tilstede og deltar aktivt for at barna skal ha en fin opplevelse i forbindelse med aktivitet. 
Resultatene viser at barna har hatt god læring, både ved å vinne og å tape kamper. Det er 
selvfølgelig mest morsomt å vinne, men læringen av å tape er minst like verdifull i oppveksten. 
Oppgaven til laglederne er viktig for å motivere barna til å fortsette med samme iver og glød selv 
om det kan gå litt imot en gang iblant.  
 
A-laget 
Det 6. laget er A-laget. Vi har deltatt i en knallhard avdeling i 6. divisjon. Dette gjenspeiler seg på 
tabellen og resultatoversikten. Vi har lidd litt under savnet av en typisk lagleder, i tillegg til at det 
har vært variert oppmøte på kamper. Det er godt å ha «veteraner» som stiller opp når de yngre 
ikke makter å stille nok mannskap. Dette viser igjen at Ekne er ei bygd som har innbyggere som 
stiller opp når de blir spurt om å bidra.  
 
Med dette ønsker jeg alle en rolig og innholdsrik førjulstid, ei riktig god jul og et godt nyttår!  
Vi sees på stadion neste sesong.   
 
Leder fotballgruppa,  
Øyvind Skilbrigt  

 

 

SKIGRUPPA  
 

Suksess med Telenorkarusell på Ronglan 

Den største suksessfaktoren for skigruppa til Ekne IL i 2015, var at vi innledet et samarbeid med 
Ronglan IL om gjennomføring av Telenorkarusellen/poengrenn. Det ble gjennomført totalt 5 
poengrenn i lysløypa på Ronglan på torsdager i januar og februar så lenge det var nok snø. I 
lysløypa på Ronglan er det mer snøsikkert enn på Ekne, samt at fasilitetene der i dag er bedre.  
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Med mulighet til å velge mellom klippekort (1 klipp pr runde) eller tidtaking ble det større 
oppslutning enn hva arrangørene hadde ventet. Over 70 barn fra Ekne og Ronglan født mellom 
2000-2012 deltok, i tillegg til seniorklasse. Vi kommer til å fortsette dette opplegget; ukedag er 
ikke bestemt i skrivende stund.   
  
Ekne IL markerte seg i Levangermesterskapet på ski 
I Levangermesterskapet på ski i mars 2015 vant Ådne Kjeldsen Dahlen klasse G 18 år. Han gikk 
også 1.etappe på stafettlaget til Ekne (Jan Vegar Dalen 2.etappe, Jens Petter Furunes 3.etappe) 
som tok en overraskende god bronseplass på stafetten.  De har lovt minst like god plassering i 
2016. 
 
Ekne IL hadde for øvrig god deltakelse i aldersbestemte klasser under Levangermesterskapet på 
ski. Dette lover bra. 
 
Ragne og Johan i Midt-Norsk mesterskap Molde 
Ragne (J16) og Johan Kjeldsen Dahlen (G13) viste muskler under Midt-Norsk mesterskap i Molde i 
mars. Her møttes de beste skiløperne fra Trøndelag og Møre og Romsdal. Beste plassering var nr 4 
av 37, noe som er særdeles bra i dette selskapet.  
 

Skitreninger hver onsdag i høst 
Etter høstferien startet vi opp med skitreninger for 3.klasse 
og oppover hver onsdag. Mange barn har møtt opp med 
skistaver og hodelykt sammen med mange foreldre. 
Trenerne, med bl.a Trude Matberg i spissen, gjør en 
fantastisk jobb her. Gjengen begynner å komme i form.  
 
 
 
 

Ingen slår Ekne IL på Kjølstadtestene 
Selv med deltakelse fra hele kommunen, er det ingen som klarer å hamle opp med Ådne og Johan 
K. Dahlen på Kjølstadtesten som arrangeres hver vår og høst fra Vestrumsbukta til toppen av 
Grønnsjøveien. Neste test blir i mai 2016. Dette er en fin og uhøytidelig løpstest for å teste seg selv 
fra år til år.  
Etter initiativ fra Trude Matberg, var det fra og med 2015 også mulighet til å løpe en kortere løype 
(ca 2 km) i stedet for hele løypa som er 3,3 km. Derfor var det flere barn med i 2015 på 
Kjølstadtesten.  
 
 
Kleskolleksjon Ekne IL Ski 

 
Ekne IL har i løpet 2015 i samarbeid med Trimtex gått til anskaffelse av 
treningsklær med Ekne IL-logo. Hittil har aktive eknesbygg kjøpt 
kvalitetstreningsklær til over kr 100.000. Idrettslaget tjener ingenting på dette, 
men større bestillinger gjør at vi får prisavslag på ca 35 % på veiledende pris.  
 
I kolleksjonen finnes overtrekksjakke, overtrekksbukse, konkurransedrakter 
(overdel og tights), overtrekksvest, lue, pannebånd og løpeskjorter/ T-skjorter.  
 
Send mail til tor-br@online.no hvis du er interessert i å etterbestille.  

mailto:tor-br@online.no
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Foto: Arve Brenne 

 
Vi har en av Trøndelags lovende motbakkeløpere på bygda 
 

 På bildet ser du Johan Kjeldsen Dahlen i mai vinne motbakkeløpet 
“Forbordsfjellet opp” i klasse G 13/14, f.eks bare 2 sekunder bak Lars 
Ove Aunli (M21-39) og foran flere eritreere. Totalt ble Johan nr 21 av 
155, og da stilte mange av de beste motbakkeløperne i Trøndelag. 
Johan har imponert i flere motbakkeløp i år.  
 
 

 

Leder for skigruppa, 
Tore L. Brenne 

 

 

TRIMGRUPPA 
 

Trimåret nærmer seg etter hvert slutten og det er tid for å 

planlegge Nyttårsmarsj!   

Torvmyraområdet 

Aktiviteten i trimgruppa har i løpet av 2015 også i år bestått av 

skilting av turstier i området Sønningen og Torvmyra med 

Skogstien.  

Takket være stor innsats fra Arve og hans kompani er 

Eknesbyggen snart i ferd med å få veldig fine traséer å bevege seg 

i oppover mot Torvmyraområdet både sommer og vinter!!!  

Det er ikke få dugnadstimer frivillige har lagt ned oppi skogen i 

løpet av sommerhalvåret!  Dette vil vi alle kunne nyte godt av, og 

det er et godt bidrag til vår livskvalitet! 

Falstad Minnemarsj 

I 2015 har trimgruppa vært heldige og fått innvilget kr. 10 000 fra 

Sparebank 1 Midt Norge for å videreutvikle Falstad Minnemarsj.  

Turmarsjen arrangeres på fredsdagen 8.mai, og det kommer folk 

langveisfra for å delta. Turmarsjen arrangeres i samarbeid med Norske Skog BIL, og vi ønsker oss 

flere deltagere fra nærområdet! Det har blitt godt mottatt at det yrer av aktivitet på 

Falstadsenteret! 

Trim 

Ellers foregår det ukentlig dame- og herretrim på bygda, på tirsdag og onsdag kveld. Idrettslaget 

har støttet innkjøp av stadig flere step-kasser og vekter, da dametrimmen sist var oppe i 19 

deltagere! På herresiden er det landhockey som råder. 
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Foto: Anne Grete Dahlen 

Foto: Anne Grete Dahlen 

Foto: Tommy Larsen 

På slutten av Friluftslivets år vitner de mange turbøkene på de ulike trimpostene rundt om på Ekne 

om at det er mange som er svært glade i og flinke til å benytte seg av marka for trim og trening.  

Med ønske om ei riktig god jul,  

Leder trimgruppa,  

Anne Grete Dahlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARNEIDRETTSGRUPPA 
 

Her kommer en liten julehilsen fra oss i Barneidrettsgruppa.  
Vi har hatt en fin høst og førjuls tid med mange supermotiverte og engasjerte unger. 
Oppstart for håndball og allidrett var 19. oktober; med treninger mandager og tirsdager.  
Mandag: 3. til 7. klasse, og tirsdag: 1. og 2. klasse samt håndball for J8/9 og J10. 
 
 
På allidretten er det rundt 45-50 unger som 
deltar, og på håndballen er en gjeng med 17 
jenter fordelt på to treninger.  
J8/9 Har spilt en håndballturnering så langt, og 
J10 spiller serie.  
Allidretten har aktiviteter av ulike slag, alt fra 
ball-lek til styrketrening.  
Vi har også en søknad inne hos Norges 
idrettsforbund om støtte til fornying/innkjøp 
av utstyr.  
 
 
 
 
Nå forbereder vi oss på nissemarsjen og julegrantenningen søndag den 29 nov. Nytt av året er at 
julegrana skal stå på skolegården.    
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Foto: Anne Grete Dahlen 

Allidretten tar juleferie 8. desember.  
Etter jul håper vi det er nok snø til at det blir skirenn på Ronglan.  
Planen er at skigruppa tar over barneidretten så lenge det er skiføre.  
 
En spesiell takk rettes til foreldrene som stiller opp frivillig uke etter uke for at ungen våre skal få 
dette tilbudet. Takk Siv By, Anna Maria Bjøru, Magnus Kosberg, Håkon Grønnesby, Ruth Astrid 
Strøm, Andreas Småli, Bjørnar Stavrum-Falstad og Tone Grønnesby.  
 
Jeg vil med dette ønske alle sambygdinger en riktig god jul og et godt nytt år. 
 
 
For barneidrettsgruppa, 
Tommy Larsen 
 
 
 
 

TORVMYRA TUROMRÅDE 
 

Ekne IL søkte høsten 2014 Gjensidigestiftelsen om støtte til å ruste 
opp Torvmyraområdet til et enda bedre turområdet. Søknaden ble 
godt mottatt, og det ble bevilget et betydelig beløp til prosjektet.  
Prosjektgruppen bestående av Terje Krogstad, Tore Brenne, Anne 
Grete Dahlen, Asle Sundal (grunneier) og Arve Brenne (prosjektleder) 
har vært i aktivitet med planlegging og organisering av dugnader. 
 

Sluttdato for prosjektet var anslått til oktober 2015. Grunnet veldig sen vår og våt sommer fikk vi 
forlenget dette. Ny sluttdato er satt til 31.mai 2016. 
 
En god del arbeid er utført:  

 Rydding av veien fra Innlegget til Torvmyra - dugnad 

 Nedre del er ferdig gruset - dugnad 

 Traseen mot Torvmyra er planert og klar til gruslegging når 

vær/føre tillater det 

 Grøfter er tatt opp, og nye broer mot Torvmyra er på plass  

 Rydding på Torvmyra og området rundt er utført - dugnad 

 Ved ligger klar til tørking på Torvmyra - dugnad 

 Skilting utført fra Innlegget til Torvmyra - dugnad 

 Benker er saget av nedfallstrær i området og klare for 

plassering - dugnad 

 Grus levert ved Innlegget – blir kjørt opp mot Torvmyra hvis 

vi får barfrost nå før jul  

 Gapahuk på Torvmyra forsøkt flyttet 

 Gammel gapahuk blir byttet ut med ny gapahuk/hus til 

våren. Falstad Nedre finansierer denne 

Noe av arbeidet er utført av innleid hjelp. Det er også utført en god 
del dugnad. Til dere som ønsker å delta; det bli behov for mye 
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Foto: Arve Brenne 

dugnad fremover. Til våren vil det bli hektisk for å få prosjektet i mål til utgangen av mai. Dugnad 
kan være trivsel!  
 
Skiløypa fra Innlegget til Sønningen blir nå lagt over Torvmyra og «kobles» sammen med løypa 

som kommer fra Falstad Øvre. Tilbakemeldingen fra mange 
er at dette blir bra! 
Torvmyra kan da bli et flott sted for de som ønsker å ta en 
pause. Dette blir et fint leikeområde både for små og store. 
Kom gjerne med innspill om hva som på enkelt vis kan lages 
for allsidig aktivitet i området.  
 
Samarbeidet med grunneier har vært bra. Noe koordinering 
med hensyn til andre ting som skjer i området er 
nødvendig. Både grunneier og vi i prosjektgruppen har tro 
på at dette blir bra! 
Vi anbefaler en tur opp til Torvmyra! 

 
 
For prosjektgruppen,  
Arve Brenne 

 

SMÅNYTT FRA EKNE 

 

EKNE IL HAR KJØPT INN UTSTYR 
 
Som flere av dere observerte på knøtte-turneringen på Ekne i august 
og under Kjølstadtesten, har Ekne IL gått til anskaffelse av et 
sportstelt og et beachflagg med Ekne IL logo samt et portabelt 
høyttaleranlegg. Sistnevnte anlegg har trådløs mikrofon, radio/cd-
spiller, usb-inngang og batteri som varer i flere timer.  
 
Dette anbefales brukt ved arrangementer i regi av Ekne IL. Utstyret 

kan også leies ut til andre arrangementer på Ekne, ved å kontakte leder eller nestleder. 
 
Vi kan også nevne at Ekne IL har kortleser, slik at betalinger ved arrangementer evt. kan gjøres 
med kort. 
 

 

GAPAHUK VED MIGTJØNNA 
Nå står den endelig der! 
I løpet av inneværende år, har det skjedd store ting ved Migtjønna.  
I regi av Skogn fjellstyre har det blitt satt opp en flott gapahuk i nydelige omgivelser.  
 
Skogn fjellstyre fattet i fjor høst et, for meg, populært vedtak om å bekoste en gapahuk ved 
Migtjønna. Vi tok kontakt med Kolbjørn Fostad, som var mer enn villig til å koordinere det hele. 
Etter å ha undersøkt litt om størrelse og fasong, tok Knut Rendum laftejobben, og jobbingen var i 
gang.  
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Den 18. august ble den oppsatte Gapahuken plukket ned og fraktet med traktor til Migtjønna. Den 
19. august ble den båret fra veien og inn til tjønna av et knippe kraftkarer fra Ekne. Det ble en 
treningsøkt som de fleste landslagene i utholdenhetsidretter ville misunt oss! Ved tjønna var 
Kolbjørn Fostad og Knut Rendum klar til å lafte med det samme de første stokkene var på plass. 
Uka etter ble gapahuken beiset, og den 14. november ble det stukket torv og lagt torvtak. Pga 
labert føre og kjøreforbud, ble gulvlegging utsatt til veien tåler traktorfrakt av nødvendig materiell. 
Dette håper vi skal skje før jul. Benkene inne i gapahuken er allerede brukt både til kafferast og til 
overnatting.  
 
I tillegg til dette, vil det bli innkjøpt og satt opp et bålstativ, samt foretatt litt hogst til et lite 
vedlager.   
 
Dette ble så flott at jeg håper at området blir enda mer brukt i tiden fremover. Med en akkurat 
passe gangavstand fra lunningsplassen, og med disse fasilitetene ved tjønna, vil jeg anbefale 
turmålet for alle!  
 
Til slutt vil jeg rette en hjertelig takk til Skogn fjellstyre, Kolbjørn Fostad, Knut Rendum, samt alle 
som har bidratt på dugnad; 
Johannes Skilbrigt, Magne Rudi, Steinar Vestli, Knut Jostein Brenne, Torbjørn Brenne, Erlend 
Blomsø og Alf Dagfinn Ringstad. 
 
 
Audun Brenne 
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JULA  PÅ  EKNE  2015 

   

Julaften:  Ekne kirke kl. 15.00: 
   Familiegudstjeneste v/ Egil Brende 
   Ekne Skolekorps deltar    
 
2. juledag:  Ekne kirke kl. 11.00: 

Høytidsgudstjeneste v/ Eirik Magne Bakken   
Kor 7624 deltar    

 
2. juledag:  Fest på Haugen v/ Ekne ul.  
   Musikk v/ «Fotlaus» 
   Dørene åpnes kl 20:00  
   Musikk fra kl 22:00 til 02:00 
   Kiosksalg/skjenkebevilling 

Aldersgrense 18 år 
Billetter (250,-) kan forhåndsbestilles 
på tlf 908 64 685 fra 15. desember 

 
6. juledag:  Bedehuset kl. 18.00: 
(30.des)  Tradisjonell juletrefest for hele familien 

Arr.: Normisjon 
 
3.januar:  Tradisjonell Nyttårsmarsj v/ Ekne il 
   Kaffeservering ved Mølla kl 12-14:00 
   Lang runde rundt Siem og kortere runde over Persve og Dalen 
  

 

REDAKSJONEN 

ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår! 

 

 

 

 

 

 

 


