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LEDEREN HAR ORDET
Det er blitt mai måned, og i skrivende stund
er det hvitt ute. Etter en april måned med
strålende vær får vi en liten smak av vinteren
igjen. Vi får håpe det blir kortvarig.
Vi har også denne vinteren vært så heldige å
ha flotte skispor utover mot Sønningen, og
mange har vært ute på skitur. Trimgruppa i
samarbeid med hyttekomiteen fikk også i år
til salg av kaffe med noe til på
Sønningenhytta. Det var mange som la
søndagsturen til Sønningen. Jeg tror
eknesbyggen setter pris på å få kjøpt seg noe
på Sønningenhytta når de er på skitur.
Vi satser på at oppgraderingen av
Sønningenhytta vil skje i løpet av året. Det
som skal gjøres er at inngangspartiet skal
flyttes og det skal lages platting utenfor hytta.
Som de fleste av dere sikkert har lagt merke
til skjer det også ting på Ekne stadion. Selve
klubbhuset er ferdig og det jobbes nå for å få
det til fint rundt huset. I vinter er det gravd ny
drenering rundt banen, noe vi håper vil føre til
bedre baneforhold. Massene er lagt utover
igjen, og nå står det igjen å få sådd nytt gras.
Det skal også lages flere kvadratmeter med
platting rundt det nye klubbhuset, og denne
jobben vil bli gjort på dugnad. Det gamle
gjerdet rundt stadion er revet ned og nytt vil
komme i løpet av mai måned. Her er det
innleid et firma til å gjøre jobben. Som dere
ser så er det fortsatt mulig å bidra på dugnad.
Håper at mange har lyst til å bidra til at det
blir bra nede på stadion.
Idrettslaget er avhengige av at eknesbyggen
stiller opp enten på dugnader, som trenere,
som oppmenn eller tar på seg ulike verv. Vi
har flere ildsjeler på Ekne, men det er ikke
nok at kun disse bidrar med sitt. Vi trenger at
mange stiller opp slik at våre barn kan drive
med aktivitet i idrettslagets regi. Vi må være
ærlige på at det har vært litt utfordrende å få
på plass trenere/oppmenn for aldersbestemte
fotballag til årets sesong. Jeg skjønner at ikke
alle synes det er like komfortabelt å være
trener, men alle foreldre kan bidra på en eller
annen måte. Det kan være å stille opp som
sjåfør til kamper, stå i kiosken, være en støtte
for treneren under treninger. Det kan være
krevende å holde styr på 10 barn alene. Da
kan det være fint at det er flere voksne til
stede å be om hjelp. Jeg er sikker på at ditt
barn ville satt stor pris på at du hadde vist

interesse for hva som skjer på treningene ved
å være til stede.
Jeg har av flere fått tilbakemeldinger om at
barneidretten har hatt et veldig bra opplegg i
vinter. De har leid inn eksterne instruktører og
barna har fått prøvd seg på blant annet
dansing, judo og orientering. Dette har vært
populært. Tusen takk til dere i
barneidrettsavdelingen for at dere har lagt til
rette for stor aktivitet for barna.
Fotballsesongen er i gang. A-laget har spilt
to kamper og begge har endt med tap. Styret
er i gang med en prosess for å se på hva dette
skyldes. Er det Horneland effekten som også
har smittet over til Eknes A-lag. Mulig vi må
be om hjelp fra mr. Koteng. ☺
Det er flere aldersbestemte lag på Ekne i år
enn tidligere år, og det vil føre til stor aktivitet
på Ekne stadion. Jeg vil ønske alle lykke til
med årets sesong.
I idrettslagets organisasjonsplan er det et
kapittel som omhandler retningslinjer for
trenere, ledere, utøvere og foreldre i Ekne
idrettslag. Kort sagt omhandler dette hvordan
vi skal oppføre oss når vi representerer Ekne
idrettslag. Man kommer langt med normal
folkeskikk. Vi voksne må ikke glemme at vi
er rollemodeller for våre barn. Derfor er det
viktig at vi oppfører oss ordentlig. Idrettslaget
har en nedskrevet nulltoleranse når det gjelder
mobbing. Hvis deres barn uttrykker at de
opplever mobbing ønsker vi at du sier ifra, og
vi skal ta tak i dette med en gang. Alle
trenerne på aldersbestemte lag er informert
om dette. Husk at alle har lov til å si ifra til
andres barn hvis de mener dette barnet
oppfører seg dårlig. Du kan lese mer om
disse retningslinjene lenger bak i Reportern.
Jeg vil ønske alle en riktig fin sommer og jeg
håper på stor aktivitet i idrettslaget denne
sesongen også. Husk at hvis du er uenig i eller
misfornøyd med noe som idrettslaget gjør, ta
det opp med oss i stedet for å snakke om det
på bygda. Vi kan faktisk gjøre noe med det,
men det er det ikke sikkert nabokjerringa kan.
Til slutt vil jeg takke alle dere som bruker
fritiden deres på at idrettslaget kan drive på
med aktiviteter.

Leder Ekne IL,
Marius Brenne
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ÅRSMELDING FRA HOVEDLAGET 2018
Styrets sammensetning:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Sekretær:
Leder fotballavdelinga:
Leder skiavdelinga:
Leder barneidrettsavdelinga:
Leder trimavdelinga:
Styremedlem:

Marius Brenne
Stine Langås
Arve Brenne
Anne Rundhaug
Øyvind Skilbrigt
Gisle Holberg
Anne Torill Krutnes
Ruth Astrid Strøm
Solvår Lilleøen

Det ble gjennomført 2 styremøter i Ekne
Idrettslag i 2018. Årsmøte for 2017 avholdt
01.03.18.
Aktiviteten i idrettslaget beskrives i
årsmeldingene fra de respektive
avdelinger; barneidrett, ski, trim og fotball.
2018 har vært et aktivt år for idrettslaget.
Det er lagt flott til rette for at Eknes
innbyggere kan drive med friluftsliv. Stier
er holdt ved like, og de er også blitt merket
med skilt.
I løpet av 2018 er det nye klubbhuset blitt
ferdigstilt. Takket være fabelaktig
dugnadsinnsats av flere, men spesielt av
bygdas pensjonister, ble klubbhuset
tidligere ferdig og til en lavere kostnad enn
estimert. Styret tror at dette vil bli et flott
samlingspunkt for idrettslaget. Vi satser på

at området rundt står ferdig i løpet av
2019.
Et arrangement styret spesielt vil nevne er
knøtteturneringen i fotball. Der vises det
fantastisk idrettsglede blant ungene.
Dugnadsinnsatsen er formidabel av
foreldrene, seniorlaget og andre. Dette er
det arrangementet som bidrar til de største
inntektene for laget.
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
2018 har fått. Styret i Ekne IL vil takke alle
utøvere og de som har bidratt til lagets
virksomhet for deres innsats i 2018, og vi
håper på et godt idrettsår med mulig økt
medlemstall i 2019.

Ekne, 01.03.2019
For styret i Ekne IL
Marius Brenne (Leder)
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TILLITSVALGTE I EKNE IL, MAI 2019
Hovedstyret:
Marius Brenne
Stine Langås
Arve Brenne
Anne Rundhaug
Ingvild Augdal
Øyvind Skilbrigt
Ruth Astrid Strøm
Trude Matberg
Solvor Lilleøen

leder
nestleder
økonomi- og
sponsoransvarlig
sekretær
leder Barneidrett
leder Fotball
leder Trim
leder Ski og friidrett
styremedlem

Revisorer:
Morten Tvete
Einar Daling
Valgkomite:
Siv By
Stine E. Monsen Gerhardsen
Webansvarlig
Jørn Åvar Skogmo
Redaktør Reporter’n
Terje Krogstad

Klubbhuskomité:
Randi Hindberg
Siv Anita Brenne
Inge Skilbrigt
Audun Brenne

Hyttekomité:
Arild By
Knut Jostein Brenne

Barneidrettsgruppa:
Ingvild Augdal
leder
Camilla FjæranJohnsen
medlem
Mona R Rosenlund medlem

Skigruppa/friidrett:
Trude Matberg
Stine Skilbrigt
Martin Langås
John Anders Flø Gustad

Fotballgruppa:
Øyvind Skilbrigt
Erlend Blomsø
Kenneth Lorås

Svein Ove Eggen

Trimgruppa:
Ruth Astrid Strøm
Nina Gravaune
Solrun Brenne
Blomsø

leder
barn- & unge-ansv.
anleggsansvarlig

Jo Vegar Dahlen
Sverre Martin Falstad
Lars Morten Nordgård
Arve Brenne

leder
sportslig leder
arr.ansv.
arr.ansv. St.
Olavsloppet
løype- og
anl.ansv.
løype-/anl.
løype-/anl.
løype-/anl.
løype-/anl.

leder
medlems- og
idrettsmerkeansvarlig
medlem

Ekne Ils hjemmeside:
http://www.ekneil.com
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FOTBALLGRUPPA
Sesongen 2019 skal Ekne IL ha følgende lag i
aksjon:
- J10 ledet av Sondre Amundsen og Kay
Arne Hagen.
- G9 Ledet av Petter Ness.
- G12 ledet av Andreas Småli og
Johannes Skilbrigt.
- Menn 6. div ledet av Kenneth Lorås og
Lars M. Tvete.
- Knøttegjengen blir styrt av Mona
Rosenlund, Anders Laugen, Jo Sigve
Østerås og Ola Buan Øien.
Erlend Blomsø har, også i år, påtatt seg å
være koordinator for barnefotballen.
Når årets knøtte-turneringer blir er enda ikke
avgjort, men torsdag 2. mai er det møte med
de andre arrangement-klubbene, så da blir
det avklart. I år blir turnering på Ekne mest
sannsynlig etter sommerferien, da det enda
står igjen litt arbeider med området rundt
klubbhus. Det vil i år, som i fjor, komme ut
dugnadslister i god tid før turnering på Ekne,
så det vil bli mulighet til å bytte innbyrdes om
det trengs.
BØGDATURNERING

I år er planen at Bøgdaturneringen gjør
comeback. Planen er å arrangere denne
samme helg som knøtteturnering. Mer info
kommer senere. I tillegg skal det være en

Høydepunkt 2017: Ekne – Bøgda: 6 – 1

markering i forbindelse med ferdigstilling av
klubbhus.
Det er flere lag på Ekne som allerede har
startet sesongen, så fotballen ruller allerede.
I år er vi mer heldig med forholdene, i og
med at snøen smeltet litt tidligere, så
aktiviteten kommer i gang tidligere på
Stadion i år enn i fjor.
STADION

Det er blitt utført dreneringsarbeider på
stadion også, så området rundt banen vil
være litt uryddig en liten stund, men med litt
tid og gode vekstvilkår, så blir det grønt etter
hvert. Tidligere i vår ble det avholdt dugnad
for å få fjernet gjerdet rundt stadion. Det har
vært tydelig i lang tid at gjerdet var modent
for utskifting, så det var en ivrig gjeng som
endelig hadde fått i oppgave å fjerne dette.
Nytt gjerde blir satt opp etter hvert, og det
forventes at dette vil ha et betraktelig bedre
utseende enn det gamle.
Til slutt vil jeg oppfordre alle på Ekne til å
møte opp å heie på spillerne når det er kamp
på stadion! Det betyr mye for alle at vi viser
engasjement og støtter opp om Ekne IL.
Med dette vil jeg ønske alle sammen et godt
fotballår 2019.
Vi sees på Ekne stadion.
Leder fotballgruppa,
Øyvind Skilbrigt

Foto: Erlend Aune
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TRIMGRUPPA
Trimgruppa har i 2018/19 bestått av Solrun
Brenne Blomsø, Ruth Astrid Strøm og Nina
Gravaune Heimdal.
Trimgruppa har hatt en god sesong, med bra
aktivitet. Vi har hatt mange eknesbygg med på
tur og synes det er gledelig at det ser ut til å
fenge i alle aldre.
Arrangementer gjennom året:
Åpen dag på Sønningen 4. mars sammen med
hyttekommitéen. Kiosksalg i idrettshytta. Bål
og kaffeservering ute. Over 100 personer
innskrevet i hytteboka
Tur til Våttåberget 7. oktober i samarbeid med
trimgruppa i Ronglan IL. Det ble tent bål og
servert kaffe. Godt oppmøte fra både Ronglan
og Ekne.
Guidet gåtur fra Ronglan til Ekne via traseen til
gammelvegen, 27. oktober. Om lag 30 små og

store turgåere fra både Ekne og Ronglan.
Trimgruppa har fått positive tilbakemeldinger
på denne turen og flere har meldt ønske om
at det arrangeres lignende turer andre steder
i bygda.
Romjulsmarsj 5. juledag. Ca. 80 stk. deltok til
tross for regnvær. Trimrunden gikk som vanlig
rundt Siem, eller runden rundt Persve og
Dalen. Kaffeservering ved Mølla.
Det ble ikke avholdt idrettsmerkeprøvetaking
denne sesongen på grunn av manglende
interesse. Vi vil vurdere å ta opp dette igjen
senere hvis det kommer ønsker om det.
Fast innetrening for voksne:
Ukentlig dametrim i regi av Kjersti Gustad og
ukentlig herretrim i form av innebandy. Begge
aktivitetene foregår i gymsalen og har hatt
stabilt oppmøte.

Handlingsplan for Trimgruppa 2019:
Hva
Målsetting/Oppgaver
«Åpen dag» på Idrettsshytta
Familiedag, Purkvika
Våttåbergtur
Romjulsmarsj
Guidet gåtur, fks fra Skilbrigt til Djupen
om Jonasplassen
Dametrim
Herretrim

Leder for trimgruppa,
Ruth Astrid Strøm

Hvem
Ansvarlig
Alle
Samarbeid med hyttekomiteen
Alle
Alle.
Samarbeid med Ronglan IL
Alle
Alle

Når
Utført innen
01.04.19
20.06.19
31.10.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19
31.12.19

3.februar 2019: Åpen dag ved Sønningen Kjempepopluært arrangement!
Trimgruppa og hyttekomiteen stod for bålkaffe og kiosksalg
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BARNEIDRETTSGRUPPA
Årsmelding barneidretten Ekne idrettslag 2018/19
ORGANISERING OG MØTEAKTIVITET

Styret har bestått av Anna Maria Dyrstad,
Mona Rosenlund og Anne Toril Krutnes. Vi
har hatt tre møter for planlegging av
barneidretten og gjennomført sesongen med
utgangspunkt i handlingsplan for 2018/19. Vi
har også vært i dialog med Øyvind Skilbrigt og
Gisle Holberg for å unngå at de forskjellige
aktivitetene kolliderte.
AKTIVITET OG DELTAGELSE

Høsten 2018 startet vi opp med seks uker
med turn. Vi leide inn Ronja Hallem fra IL
Sverre som instruktør og 23 barn deltok.
Etter høstferien startet vi opp med hip-hop
med Hulda Vestvik som instruktør, også dette
i seks uker med 23 barn som deltok. Både
turn og hip-hop hadde to grupper 1.-3. klasse
og 4.-7. klasse. Vi hadde avslutning for
barneidretten samtidig med
julegrantenningen. Her fremførte hip-hopgjengen tre danser. Det var servering av gløgg
og pepperkaker, nisser kom med nisseposer
til barna og korpset spilte til gang rundt

juletreet. Vi hadde også loddsalg til inntekt
for barneidretten. Dette var en veldig trivelig
kveld med mye folk og fornøyde barn. Etter
jul gjennomførte vi seks uker med judo hvor
Snorre Johansen fra Innherred Judo og BJJ
klubb var instruktør, og på det meste deltok
33 barn. I april tilbyr vi orientering og i mai
starter friidrett. I fjor høst da fotballen tok
pause startet håndballtreningene opp for 1.2. klasse der Tommy Larsen har vært trener
med god hjelp av datteren Malin Larsen. 3.-4.
klasse (gutter) har hatt håndball med Mona
Rosenlund som trener. Vi deltok på tre
minihånballturneringer før jul og i 2019 har vi
allerede vært på to minihåndballturneringer.
Til sammen har omkring 23 barn deltatt på
håndball i vinter. For førskolebarna har det
vært «åpen gymsal» en time hver onsdag,
noe som er veldig populært for de minste.
ØKONOMI

Sum inntekter: kr. 43 301,Sum utgifter: kr. 14 913,Årsresultat: kr. 28 388,-

For barneidretten
Anne Toril Krutnes
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SMÅNYTT FRA EKNE – INFO EIL
RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LEDERE, UTØVERE OG FORELDRE I EIL
Idrettslaget har en organisasjonsplan hvor det meste av det idrettslaget foretar seg er beskrevet.
I ett av kapittlene er det beskrevet retningslinjer for trenere, ledere, utøvere og foreldre som
representerer Ekne idrettslag.
Under kan du lese hva vi forventer av deg i de ulike rollene.
Trenere og ledere
Som trener og leder skal du bidra til:
• Som trener være veileder, inspirator og motivator
• Møte presis og godt forberedt til hver trening
• Å utfordre alle utøvere til å utvikle sine ferdigheter
• Bry deg ekstra og involver deg i utøverne dine
• Utvikle utøverens følelse av mestring, selvstendighet og tilhørighet
• Bli kjent med utøverens individuelle mål for sin idrettsdeltagelse og deres opplevelser av
treningen
• Positive erfaringer med trening og konkurranse
• Fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
• At utøverne kan drive med andre idretter
• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
• Være et godt forbilde
• Vise god sportsånd og respekt for andre
• Vær bevisst på å gi alle utøverne oppmerksomhet
• Trener/lagleder plikter omgående å informere leder i særgruppa hvis mobbing oppleves
eller blir meddelt av foreldre, utøvere eller andre.
Utøvere
Som utøver skal du:
• Respektere hverandre
• Vise lojalitet mot klubb og trenere
• Hjelpe hverandre
• Følge klubbens regler
• Være ærlig overfor trener og andre utøvere.
• Bidra til godt samhold
• Stå sammen
• Møte på treninger og stevner/kamper som en har forpliktet seg til
• Vise engasjement
• Ta ansvar for miljø og trivsel
• Ikke akseptere mobbing. Utøvere som opplever at mobbing foregår plikter å gi omgående
melding om dette til trener/lagleder.
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Foreldre og foresatt
Foreldre og foresatte skal:
• Respektere klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem i Ekne Idrettslag, men er du
med følger du våre regler
• Engasjer deg, men husk at det ofte er barna som driver idrett – ikke du
• Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
• Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
• Lær barna å tåle både medgang og motgang
• Motiver barna til å være positive på trening
• Vis god sportsånd og respekt for andre
• Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
• Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy

KLOPPING AV STIEN TIL SØNNINGEN
Sommerstien fra Innlegget til Sønningenhytta er veldig våt enkelte partier.
Idrettslaget ønsker å gjøre tiltak for å utbedre de våteste partiene.
Spesielt i området fra Stormyra til Sønningen er det mye myr og vått terreng.
Det er søkt om midler til å klopplegge noen av disse våte partiene.
Kommunale midler er tildelt klubben til bruk i dette prosjektet.
Materialer vil bli kjørt opp når forholdene tillater det.
Her blir det behov for mye dugnadshjelp. Håper på god oppslutning når den tid kommer.
Arve Brenne
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10 PÅ TOPP 2019
Årets 10 på topp i Levanger er godt i gang.
Sesongen startet 1. februar og varer til
15.oktober.
Mange turgåere, i alle aldre, har allerede
vært på flere turer. Noen har benyttet den
flotte vinteren til å besøke enkelte topper. Så
langt ser det ut som at oppslutningen vil bli
stor også i år. Godt over 2.000 personer har
så langt skrevet seg inn i bøkene på enkelte
av postene.
20 topper/steder er med i år. Noen nye er
byttet ut med gamle. Mange spennende
turmål rundt omkring i kommunen vår.
Postene er fordelt på; Lette, middels
krevende og krevende poster. 5 av disse er
tilrettelagt for rullestol.
I vårt nærområde er følgende steder med i
2019;
• Storheia – parkering Styggdalen på
sør enden av Sottjønna eller på Skalet
på veien mellom Ekne og Frosta.
(krevende post). Ingen parkering ved
bommen til Fjellplassen!

•

•
•

Torvmyra – fra Innlegget til Torvmyra
– 1,3 km – godt merket – tilgjengelig
for rullestol (lett post)
Migtjønna – parkering ved Skilbrigt
(middels krevende post)
Våttåberget – parkering Perhaugen,
Strandkorsen eller Kjølen. (krevende
post)

Vi anbefaler også de andre turmålene rundt
omkring i kommunen; det er flotte turmål
også andre steder enn på Ekne og på
Ronglan.
Kart, veibeskrivelse til postene og annet
ligger i konvolutten som er lagt ut for salg.
Konvolutten selges på Nærbutikken på Ekne.
Pris kr. 200,00.
Husk å registrere besøk på nettet. Beskrivelse
for dette ligger i konvolutten.
Mer info om 10 på topp finner du på
www.levangeridrett.no
Ønsker alle GOD TUR!
Arve Brenne

SNØSCOOTERGJENGEN - KORT OG HEKTISK SKISESONG PÅ EKNE
En brukbar skisesong er over på Ekne.
Snøforholdene på Ekne var flotte i januar og
første halvdel av februar. Beklageligvis ble
det noe dårligere forhold på slutten av
sesongen.
Vi som har hatt jobben med å preparere
løypene på Ekne hadde en hektisk periode
for å legge forholdene til rette så godt som
mulig.
Scooter og prepareringsutstyr har vært mye i
drift og fungert meget bra. Dette mye takket
være godt vedlikeholdsarbeid i forkant av
sesongen.
LØYPER

Løyper er kjørt primært fra Innlegget og
Falstad Øvre til Sønningen. Grunnet
snøforholdene og isforholdene på vatn/tjern
er det ikke kjørt til Laupavatna. Når
forholdene tillot det, ble det også kjørt løyper

rundt omkring på bygda. Barnehagen og
skolen har også fått kjørt løyper til sitt bruk.
Det har vært fine spor som trikkeskinner og
mulighet for å skøyte for de som ønsker det.
Vi har prøvd så langt vi rekker å ha preparert
løyper ikke bare i helgene, men også på
ukedager. Flott at mange benytter seg av
løypene også på «kvardagene».
Totalet er det kjørt ca 270 km skiløyper. Ca.
40 timer har scooteren vært i aktivitet.
Klubben har investert i skisporet.no. Dette vil
gi brukerne en god mulighet for å gå inn på
nettet og se når og hvor det er preparerte
løyper.
Vi i løypegruppen har mottatt mange positive
tilbakemeldinger for den jobben som gjøres.
Det er hyggelig og motiverer for å gå på en ny
sesong.
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Takk til dere alle som benytter skiløypene og
ønsker alle en fin sommer. Også takk til dere
som har støttet løypekjøringen med noen
kroner, det kommer godt med.
Vi håper på nok en bra vinter i sesongene
som kommer.

LØYPEGJENGEN
Svein Ove
Sverre Martin
Jo Vegard
Lars Morten
Arve
Red: Løypegjengen gjør en imponerende
dugnadsinnsats for alle skiglade på Ekne!!
Tusen takk!!

KOMMUNALE MIDLER TIL EKNE
Ekne er en populær bygd, også sett fra
kommunepolitikernes side. De har tildelt
midler til en flere prosjekter på bygda.
Formannskapet vedtok 3.april følgende
tilskudd til tiltak på Ekne:
• kr 15.000 til Ekne IL, klopping av sti
til Sønningen

•
•

Ekne småbåtforening er tildelt kr
15.000 til Sjørockfestivalen
Stiftelsen Falstadsenteret har fått kr
40.000 til "Kulturmøter 2019 fortellinger om flukt"

Dette er gode tiltak som hele Eknesamfunnet vil ha glede av.

KONTINGENT TIL EKNE IL 2019
Mange har så langt betalt kontingenten til Ekne Idrettslag for 2019.
Skulle det være noen som ikke har betalt kontingenten og ønsker å være medlem i klubben kan
den betales til kto. 4484.30.63117 eller med VIPPS 109783 Ekne Idrettslag.
Satsene er: Familie/par kr. 500
Voksen kr. 250
Barn kr. 150
Arve Brenne (kasserer)
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17. mai på Ekne
Program for dagen
Kl. 09.45

Ekne skolekorps spiller utenfor Ekne kirke

Kl. 10.00

Gudstjeneste i Ekne kirke ved prest Sabine Kjølsvik.
Kor 7624 deltar

Kl. 11.15

Skolekoret synger. Ekne skolekorps spiller. Alle synger de to siste
versene av «Det går et festtog gjennom landet!»

Kl. 11.20

Oppstilling til Folketoget

Kl. 11.25

Salutt og to vers av «Ja vi elsker»

Kl. 11.30

Folketog til Falstadskogen

Kl. 12.00

Hovedtale og kransnedlegging ved Svein Helge Falstad.
Ekne skolekorps spiller

Kl. 12.20

Folketoget returnerer til Ekne skole og Grendehuset.
Åpen kafé og leker for barna.

Kl. 13.30

Minikonsert av Ekne skolekorps

17.mai-komité 2019, Ekne
Knut Dreier, leder
Anne Toril Krutnes
Ingrid Frøseth
Bjørn Grenne
Bjørnar Rømo
Lisbeth Eggen
Lars Stavrum

Redaksjonen ønsker alle en riktig flott
og aktiv sommer!
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