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LEDEREN HAR ORDET 
 

Når jeg nå setter 
meg ned og skriver 
dette så er alle på 
Ekne, i Trøndelag, i 
Norge og i hele 
verden i en meget 
spesiell og 
krevende situasjon. 

Korona-utbruddet har preget oss alle på en 
eller annen måte siden starten av mars. De 
aller fleste av oss har vært og er i en situasjon 
vi aldri har vært i før. Alternative løsninger er 
valgt for det aller meste.  
   Årets påske. Påska ble spesiell på mange 
måter, og noen fikk ikke dratt på hytta si på 
grunn av hytteforbudet. Været var heller ikke 
mye å skryte av. Heldigvis har vi mange fine 
områder på Ekne som vi kan benytte. 
Vestrumsfjæra og Vestrumsholmen ble mye 
benyttet av både ung og gammel. Mange 
eknesbygg møttes der på lovlig avstand. Vi er 
heldige som bor på denne flotte plassen som 
Ekne er. Positive folk bidrar til at alle skal ha 
det bra. 
   Skivinteren. Det ble ikke den vinteren med 
mest snø i år, men det har vært mulig å 
spenne på seg skiene å gå til Sønningen i 
vinter også. Scooter-gjengen har vært ute og 
kjørt løyper så snart det har vært mulig. 
Tusen takk for den jobben dere har gjort. Det 
ble heller ikke forhold til å arrangere mange 
poengrenn sammen med Ronglan IL i vinter. 
Det er beklagelig, men været styrer ingen av 
oss med. Trude Matberg har, på tross av 
heller dårlige skiforhold på Ekne, 
gjennomført skitreninger for barna. Det er 
populært for flere barn å delta på dette. Vi 
får håpe på en bedre vinter i 2021.  
   Barneidretten har også denne sesongen 
gitt barna på Ekne muligheten til å prøve 
flere idretter. Det er lagt til rette for at barna 
fra 0 år og oppover skal få drive aktiviteter. 
Det synes jeg som leder er supert, og det 
opplegget barneidretten legger opp til på 
Ekne er unikt i Levanger kommune. Det fikk vi 

påpekt og stor honnør for av representanter 
fra Levanger kommune. Stor takk til dere 
voksne som har tatt jobben med å legge til 
rette for dette. 
   Hytta ved Sønningen.  Den gamle lagshytta 
ved Sønningen er nå historie.                                  
Den ble i løpet av vinteren revet, og det er nå 
klart for å sette opp ny. Prosjektet heter «Ny 
dagsturhytte ved Sønningen». Målet er at 
den nye hytta skal stå ferdig før vi skriver 
2021. Du kan lese mer om dette i egen sak 
lenger bak i Reporter'n. 
   Krevende tider. Det er krevende å være 
idrettslag i den situasjonen vi er i nå. Det 
foregår ingen aktivitet i noen av idrettene. 
Dette fører igjen til mindre inntekter enn 
normalt. Våre to store arrangementer som 
bidrar med mest inntekter er den årlig 
knøtteturneringa og bøgdaturneringa. Vi er 
spente på om vi kan arrangere disse i år. Vi 
får bare se hva som blir bestemt fremover. 
Det jeg, som leder i idrettslaget, synes er 
vanskeligst er at barn og unge ikke kan delta 
på aktiviteter. Jeg, og sikkert flere, savner å 
se barna i full aktivitet med ball på stadion. Vi 
får håpe at vi snart kan samle barna til 
fotballtreninger igjen. 
   Ut på tur. Ta gjerne med barna ut på tur i 
Eknes flotte natur. Vestrumsholmen er nevnt, 
andre flotte turmål er: Torvmyra, Utsikten, 
Purkvika, Våttåberget, Jonasplassen, 
Migtjønna og mange flere. Samfunnet har 
vært nesten helt nedstengt i lengre tid, men 
det er i skrivende stund i ferd med å åpne 
opp igjen. Jeg tror og håper at dette skal vi 
klare.  
Jeg har tenkt mange ganger den siste tiden 
hvor heldige vi er som bor der vi bor. Ekne er 
et trygt sted å være når en pandemi rammer 
verden. Jeg ønsker dere med dette en fin 
forsommer. Ta vare på hverandre så er vi 
tilbake til normalen etter hvert.   
 
Leder Ekne IL,  
Marius Brenne 
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KONTAKTPERSONER OG AKTIVITETER I 2020 
 
På grunn av Korona-pandemien har det i år ikke vært avholdt årsmøte med valg av tillitsvalgte 
på vanlig måte. Dette betyr at det heller ikke foreligger årsmeldinger fra de enkelte grupper.  
Årsmøte er utsatt på ubestemt tid. 
 
Styret vil derfor inntil videre fortsette med den sammensetting det fikk ved forrige årsmøte. 
 
Styrets sammensetning: 
    
Marius Brenne  leder 
Stine Langås  nestleder  
Arve Brenne  økonomi- og sponsoransvarlig 
Anne Rundhaug sekretær 
Ingvild Augdal leder Barneidrett 
Øyvind Skilbrigt leder Fotball 
Ruth Astrid Strøm leder Trim  
Trude Matberg leder Ski og friidrett 
Solvor Lilleøen styremedlem 
 
Manglende årsmøte og valg betyr imidlertid ikke at aktivitetene i laget stopper opp. 
Redaksjonen har fått tilsendt følgende oppsett for planlagte aktiviteter og kontaktpersoner for 
aktiviteter innen de enkelte grupper fra Øyvind og Ingvild: 
 
 

Aktiviteter og kontaktpersoner: 
Kontaktpersoner for de forskjellige 
aktivitetene for barn i Ekne idrettslag er 
som følger: 

Fotball: 
I år stiller vi med 3 aldersbestemte lag. Vi 
har ikke alt for mange spillere på hvert lag, 
så dersom noen av barna utenfor de gitte 
aldersgruppene har lyst til å hospitere i en 
annen aldersgruppe, så ta kontakt med 
kontaktperson for den aktuelle 
aldersgruppe. 
   Knøtt fotball: Alle barn som er født i 
årsklassene 2012-2014 er velkommen til å 
bli med å trene med knøttene de dager de 
trener. Barn født i 2014 kan delta på 
høstturneringer.  
Kontaktperson er Christina Fagerkind  
på tlf. 9076 6048. 
På Facebook er det ordnet ei gruppe som 
heter «Ekne knøtt» Der blir det lagt ut  
 
 

 
 
informasjon om barneidrett som 
omhandler fotball og handball. 
   J9: Alle jenter som er født i 2011 er 
velkommen til å bli med å trene med J9 de 
dagene de har trening.  
Kontaktperson er Ola Buan Øien  
på tlf. 9889 4686. 
   G10: Alle gutter som er født i årsklassene 
2009-2011 er velkommen til å bli med på 
treninger på G10-laget. For henvendelser 
angående aktivitet rettes til  
Kontaktperson Øyvind Skilbrigt  
på tlf. 4723 8869. 
   J11: Alle jenter som er født i 2008-2010 
er velkommen til å trene med J11 de 
dagene de har treninger.  
Kontaktperson er Sondre Amundsen  
på tlf. 9947 5799 eller Kay Arne Hagen 
på tlf. 4110 7755. 
For alle henvendelser i forbindelse med 
fotball på Ekne så kan dere kontakte  
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leder i fotballavdelinga Øyvind Skilbrigt på 
tlf. 4723 8869, så videreformidles 
beskjeder videre til riktig mottaker. 

Barneidrett:  
De som sitter i ledelsen for barneidretten i 
idrettslaget er Camilla Fjæran-Johnson, 
Stine Langås og Ingvild Augdal.  
På Facebook er det en gruppe som heter 
«Ekne IL allidrett». Der legges det ut 
informasjon som angår barneidrett i løpet 
av året. 
Ved henvendelser angående barneidrett, 
ta kontakt med Ingvild på tlf. 9926 3965. 

Ski: 
Det er for øyeblikket ingen som har vervet 
som trener i skigruppa. Martin Langås er 
arrangementsansvarlig. 
Kontaktinformasjon:  Martin: 4803 6798.   
På Facebook er det ei gruppe som heter 
«Ekne ski + friidrett» Der legges det ut 
informasjon om aktiviteter og påmelding til 
diverse løp og stevner. 

 
 
 
 
 

Aktiviteter for voksne: 
Fotball: 
   A-laget: Alle gutter og menn født før 
2005 er velkommen til å være med å trene 
sammen med A-laget når de har treninger. 
Kontaktperson er  
Lars Tvete på tlf. 9756 7563. 
Banesjef på Ekne stadion er Kenneth Lorås. 
Dersom noen har spørsmål angående 
anlegget på stadion, så kontakt  
Kenneth på tlf. 9577 2991. 
For henvendelser angående klubbhus, 
kontakt Marius Brenne på tlf. 9059 1544. 

Trimgruppa:  
Hvert år arrangeres det flere marsjer og 
turer i nærmiljøet på Ekne. Kontaktperson 
er Ruth Astrid Strøm på tlf. 9348 7625. 

Trim for damer: 
På Facebook finner dere ei gruppe som 
heter «Trim I Lag (Ekne)» Meld dere inn 
der og delta på forskjellig aktivitet.  
Alle bør følge Facebook-gruppa 
«Ekneinfo.com».  
 
Hilsen Ingvild Augdal og Øyvind Skilbrigt 
 
 
 

FOTBALLGRUPPA  

 
For sesongen 2020 er det i år påmeldt lag for 
klassene J9, G10 og J11 i aldersbestemte 
klasser og A-laget i seniorklassen. 
Ansvarlig for J9 er Ola Buan Øien, G10 Øyvind 
Skilbrigt og for J11 er det Sondre Amundsen 
og Kay Arne Hagen.  
   Seriespillet skulle egentlig ha kommet i 
gang den 13., 14., og 15. april, men i og med 
at det ikke er noe annerledes på Ekne enn i 
resten av landet, så er vi pålagt å avvente 
aktiviteten inntil videre. Det vil bli 
kommunisert via passende kanaler når 
oppstart vil skje. 
   Årets knøtteturnering på Ekne er satt til 
den 13. september. Hvordan det blir med 
 

denne vet vi fremdeles ikke, men informasjon 
vil komme fortløpende. 
   «Bøgdaturnering» tilpasses til 
virussituasjon og nasjonal tillatelse. Dersom 
det blir tillatt med turnering i år, så har Ekne 
ungdomslag allerede vært på tråden for å 
koordinere turnering og fest på Haugen på 
samme dag. Om vi arrangerer fest på dagtid 
og turnering på kveld/natt eller omvendt er 
enda ikke diskutert, men det blir vi helt 
sikkert enige om.  
Med dette ønsker jeg alle på Ekne en god 
sommer.  
 
Leder fotballgruppa,  
Øyvind Skilbrigt  
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SKI- og FRIIDRETTSGRUPPA 
 

 

Årets skisesong er nå over. Vi legger bak oss 
en sesong preget av veldig variable 
snøforhold. For skigruppa på Ekne, som jeg 
tenker først og fremst skal legge til rette for at 
ungene på Ekne kan trene i nærmiljøet, har 
det betydd at det har blitt mest 
barmarkstrening. Jeg kan nok regne på en 
hånd de gangene vi har hatt ski på bena. Jeg 
må berømme løypekjører Svein Ove Eggen 
som har tatt turen med skuter og slodd når jeg 

har bedt om det       
Det kan nok hende at motivasjonen for både 
små og store dalte litt etter hvert som tiden 
gikk og snøen lot vente på seg.  
Det ble heller ikke arrangert poengrenn i  

 
samarbeid med Ronglan i år. Når det var vår 
tur, sammen med Ronglan, å arrangere 
Levangerkarusell, var snøen borte i lavlandet.  
Ekne har vært representert med 10 løpere i 
årets Levangerkarusell. Her er det absolutt 
plass til flere!  
 
 
 

Vi fikk derimot en flott avslutning på sesongen 
med Levangermesterskap arrangert av Skogn 
og Nessegutten på Bumyra stadion oppi 
Markabygda. Flere unger fra Ekne stilte på 
individuell start, og vi hadde tre lag med på 
stafett. Premieutdeling til slutt er alltid en god 
motivasjon for å holde på videre.  
For de som har deltatt på kretsrenn ble det en 
brå slutt på sesongen da Koronaen inntok 
landet. Det er flere ivrige unger på Ekne som 
også deltar på skiskyting. De fikk ikke avsluttet 
sesongen som de ønsket.  
Nå ser vi framover til vår og sommer, og vi 
håper at ungene etter hvert kan delta i annen 
organisert aktivitet. Enn så lenge er det 
fortsatt mulig å trene og å være aktiv på 
egenhånd!  
 
Vi ønsker alle en fin og aktiv vår og sommer!  

       
 
Leder ski- og friidrettsgruppa 
Trude Matberg  
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TRIMGRUPPA
 
2019 ble et innholdsrikt trimår med varierte 
aktiviteter og med stort oppmøte både av 
store og små. 
Vi avsluttet året på tradisjonelt vis med 
Romjulsmarsj 5. juledag. Til tross for regn og 
holkeføre, var det mange som gjennomførte - 
med brodder og piggsko. Trimgruppa 
serverte saft, kaffe og twist ved mølla. 
 
   Trimåret 2020 ligger an til å bli noe 
annerledes. Så lenge korona-pandemien 
pågår er det naturligvis vanskelig å 
gjennomføre felles trimarrangement. 
Heldigvis er eknesbyggen i alle aldre likevel 
flinke til å bruke de mange turmulighetene i 
nærmiljøet.  
 
Vi håper å komme i gang igjen med 
trimarrangement i løpet av høsten. Nøyaktig 
tidspunkt vil bli annonsert. Foreløpig plan slik 
ut:  
 
September:  Trimtur for hele familien.  

Sted avgjøres senere. 
Oktober: Trimtur til Våttåberget 

sammen med Ronglan 
idrettslag  

Desember: Romjulsmarsj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Vi ønsker alle en riktig fin trimvår! 
 
 
Leder for trimgruppa, 
Ruth Astrid Strøm 
 
 

 

Romjulsmarsj 2019. Servering bålkaffe underveis. 
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BARNEIDRETTSGRUPPA 
 

Vi startet i fjor høst med både handball, turn 

og hip hop. Det var veldig populært og 

mange barn deltok på disse treningene. Etter 

jul sto skøyter, judo, handball og orientering 

på planen for barneidretten, men slik ble det 

ikke. Det ble bare handball som 

aktivitetstilbud for barna, da værgudene ikke 

ga oss temperaturer til skøyteis. Judo og 

orientering fikk vi ikke gjennomført, da alle 

aktiviteter ble stoppet grunnet korona 

viruset.  

Ekne stilte med flere lag på turneringer i 

handball etter jul, turen gikk til Trønderhallen 

og Inderøyhallen. Mona Rosenlund, Malin 

Granlund Larsen og Tommy Larsen har vært 

trenere denne sesongen, og mange barn har 

deltatt. De har stilt opp på treninger og 

turnering så barna skal ha et tilbud med 

handball på bygda. Tusen takk for innsatsen, 

dere har gjort en kjempe jobb. Bilder viser 

hvilken glede barna har opplevd ved å delta 

på handball. 

 

Grunnet korona virus ble det dessverre ingen 

felles avslutning for barneidretten i år. Til 

høsten starter vi opp igjen, håper også da vi 

skal få til et variert tilbud som gjør at mange 

av barna på Ekne ønsker å delta på organisert 

idrett på bygda. Hvis noen har forslag på 

aktiviteter, ta gjerne kontakt. 

 

Takk for super innsats av både barn og 

trenere. 

 

Leder i barneidretten  
Ingvild Augdal 
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SMÅNYTT FRA EKNE – INFO EIL 
 

TRENINGSKLÆR MED EIL-LOGO 
 
Har du alt klart til trimturen? Idrettslaget har 
en del klær på lager. Det er klær levert av 
Trimtex, og de holder meget god kvalitet. 
Kolleksjonen inneholder overtrekksjakke, 
overtrekksbukse, vest, t-skjorte, buff, lue og 
pannebånd. 
Vi har både barne- og voksenstørrelser på 
lager. Klærne kan brukes både sommer og 
vinter.  
 
 
 
 
 

 
Prisliste: 

• Jakke (barn)  799,- 

• Jakke (voksen)  999,- 

• Bukse (barn)  599,- 

• Bukse (voksen)  699,- 

• Vest (barn)  599,- 

• Vest (voksen)  799,- 

• T- skjorte (barn)  149,- 

• T- skjorte (voksen) 199,- 

• Lue    249,- 

• Pannebånd  179,- 

• Buff     50,- 

 
Ta kontakt med Marius Brenne om du ønsker å kjøpe noe. 
 

                       
 

                       



 

9 

IDRETTSHYTTA VED SØNNINGEN 
 

Som nevnt tidligere ble det besluttet at den 
eksisterende idrettshytta ved Sønningen 
skulle rives på grunn av omfattende 
stokkmaurangrep. 
Hytta er nå revet og fjernet, og vi har kjørt 
opp tørrmørtel og materialer til gulvåsene. 
Dette ble gjort mens det enda var 
scooterføre. 
 
Planen var å fortsette med å støpe pilarer når 
snøen forsvant. Som følge av Corona 
utbruddet ble vi anbefalt av kommunelegen å 
utsette det meste av dugnadene. 
Vi håper at vi kan klare å få støpt pilarene i 
løpet av første halvdel av mai, og få flydd inn 
resten av materialene/utstyret med 
helikopter i løpet av mai. 
Fortsatt har vi håp om at den nye hytta skal 
stå ferdig i løpet av førjulsvinteren. 
 
Ny hytte er et betydelig økonomisk prosjekt 
for klubben. Budsjettet er på ca. kr. 700.000. 
Det er planlagt mye dugnad for å redusere 
kostnadene. Det er viktig at så mange som 
mulig stiller på dugnader når de planlegges. 
Alle kan bidra med ett eller annet på dugnad.  
Søknad om spillemidler er sendt inn. 
Søknaden er godkjent og vil bli prioritert  
blant andre søknader. Det er en forsinkelse i 
å få utbetalt spillemidlene – ofte noen år 
etter at prosjektet er avsluttet. 
 
 

 
Klubben må ta opp et lån for å finansiere 
prosjektet og dekke kostnadene frem til 
spillemidlene blir utbetalt. 
 
Det er allerede kommet inn gaver som støtte 
til ny hytte. En spleis-aksjon siste høst ga ca. 
25.000 til prosjektet. Det er tydelig at mange 
setter pris på å ha en hytte tilgjengelig for 
alle på bygda. Det er også sendt inn søknader 
om støtte fra diverse firma/organisasjoner. Vi 
venter med spenning på tilbakemelding på 
disse. 
 
For hyttekomiteen 
Knut Jostein Brenne 
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10 PÅ TOPP 2020 

 
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. Så langt ser det ut som at 
oppslutningen vil bli stor også i år. Ca. 1300 
personer har så langt registrert seg på nettet. 
Over 6.000 besøk er så langt registrert.  
20 topper/steder er også med i år. Noen nye 
er byttet ut med gamle. Det er 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 om 
sommeren. 
I vårt nærområde er følgende steder med i 
2020: 

• 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! 

• Hibergtjønna – parkering ved 

Fotballbanen på Ronglan (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 annen 
informasjon ligger i konvolutten som er lagt 
ut for salg.  
Konvolutten selges på Nærbutikken på Ekne. 
Pris kr. 200,-. Denne gjelder for hele familien. 
Det som er spesielt i årets 10 på topp er at 
ingen bok ligger i kassene. Grunnet 
Coronaviruset er bøkene og skrivesaker 
fjernet fra kassene. Dette er for å unngå 
smitte i forbindelse med berøring av 
bøker/penner.  
Det er derfor spesielt viktig at turene 
registreres 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 

 

 

 

KONTINGENT TIL EKNE IL 2020 
Mange har så langt betalt kontingenten til Ekne Idrettslag for 2020. 

Skulle det være noen som og ønsker å bli medlem i klubben, kan dette ordnes med en melding til 

Ekne Idrettslag: 

• Send e-post til:  arvbren@online.no 
• Angi om det gjelder familie, voksen eller barn 
• Fyll inn navn og fødselsdato (på alle familiemedlemmene ved familiemedlemskap!) 
• Betal til Ekne IL, v/regnskapsfører Arve Brenne, 7624 Ekne. 

Betalingsinfo for medlemmer:   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) 

http://www.levangeridrett.no/
mailto:arvbren@online.no
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TILBAKEBLIKK:  17.MAI PÅ EKNE I 1945 
 
I år vil vi oppleve en helt annerledes 17.maifeiring. Det er 
Koronavirus-pandemien som setter en stopper for at vi på vanlig 
vis kan samles og feire nasjonaldagen. Nordmenn har vært ute i 
vanskelige tider også tidligere, med forbud mot 17.maifeiring. Det 
er i år 75 år siden fredsvåren 1945. Det hadde gått 5 år hvor feiring 
av 17.mai ikke var tillatt. Den gang var det en enda vanskeligere 
situasjon, men en enda større glede når vi igjen kunne heise 
flagget og synge nasjonalsangen. 
 
Anders Gustad har skrevet om dette i Levanger Historielags årbok, og med forfatterens tillatelse 
gjengis hans fortelling fra 17.maifeiringen på Ekne i 1945. 
 
17. mai nærma seg raskt. Konrad Vodahl 
tok initiativ til å kalla saman til møte for å 
velgja 17.maikomité. Ame Bjørgum vart 
formann i komiteen. 
Kven som elles var med i komiteen veit eg 
ikkje. Med stor forventning gjekk vi til 
kyrkja 17.mai. Dagen byrja med 
gudsteneste kl. 11:00. I fem år hadde vi 
ikkje kunne feire dagen på skikkeleg vis. 
Flagga vaia frå alle stenger, og det nye 
lauvet var lysegrønt. Hornmusikken spela 
frå kyrkjetårnet så det høyrdest vide utover 
bygda. Kyrkja var stappfull av folk, både i 
skipet og på galleriet (galleriet hadde plass 
til mange fleire da enn no). Mange måtte 
stå, og det satt born både på kortrappa og 
på knefallet til alterringen.  Pastor  Dalland 
frå Levanger preika til ei svært lydhøyr 
forsamling. Salmesongen var kraftig og 
fulltonande. Bygda var samla i takk til Gud 
for freden og  fedrelandet. 
Etter gudstenesta stilte barnetoget opp, og 
etter gammal tradisjon gjekk barnetoget til 
ein gard i bygda. Denne gongen gjekk turen 
til Nord-Gustad, til Astrid og Ame Bjørgum. 
Der var det vanlege 17.maileikar, og borna 
vart trakterte med bollar og brus. Dei 
vaksne fekk rømmegraut. 
Om ettermiddagen stilte barnetoget oppatt 
og gjekk frå Nord-Gustad til Bakken, der 
folketoget skulle starta. Da vi kom dit, var 
det mykje folk samla, og det vart eit langt 
tog som gjekk frå Bakken til fangeleiren. 
Fremst i toget gjekk tre ungjenter: Marta 
Grav, Olive Kjølen og Randi Dahlen. 
(Red.anm: Marta fortalte meg at det ennå 
bodde koner til fanger i Gevika. Blant dem 
var det sømkyndige som sydde om bunaden 

til hennes mor slik at den passet henne. Da 
var hun pyntet og klar for 17.maifeiring og 
fest på Haugen).  
Ved leiren stod ein tropp soldatar oppstilt 
med leirsjefen, fenrik Røe i spissen. Toget 
stansa, og jentene overrekte blomar til Røe. 
Soldatane vart kommanderte "marsj fremad" 
og gjekk så fremst i toget tilbake. Frå leiren 
gjekk vi til Haugen forsamlingshus. Eg hugsar 
kor eg vart imponert over den fine takten til 
soldatane. 
På Haugen vart det først ein stopp framfor  
flaggstonga. Formannen i 17.maikomitéen, 
Ame Bjørgum, heldt her ein liten tale til 
soldatane og byrja slik: 
"Herr fenrik! Vi er i dag glade for å sjå norske 
gutar i norsk uniform og som snakke norsk ---" 
Talen vart avslutta  med at  heile forsamlinga 
ropa  tre gonger tre hurra for soldatane. 
Fenriken takka for velkomsten og sa m.a. at det 
var fint å bli møtt av tre roser med blomar. 

Også forsamlingshuset vart stuvande fullt av ei 
forventningsfull forsamling. Lærarinne Magda 
Augdal las diktet "17.mai" og andre krigsdikt av 
Nordahl Grieg. Eit lite blandakor var samansett 
for festen og song nokre songar under leiing av 
lærar Sverre Folkvord. Det var ikkje mindre enn 
fire talar. Skoledirektør Anders Todal fra Åsen 
heldt tale for dagen. Han hadde vore  fange på 
Falstad. Konrad Vodahl tala for kongen, og lærar 
ved Falstad skoleheim, Leif Egge, heldt tale for 
heimefronten. Det var og tale for dei falne ved 
Sverre Folkvord. Elles var det allsong  og 
bevertning på heile forsamlinga. Etter at 
programmet var slutt spela Granåsan til dans. 
Det er sagt al Gunnar Vodal møtte ein av dei på 
Levanger før det vart fred, og dei "avtala" da at 
Granåsan skulle spela på Ekne 17. mai. 

Anders Gustad    Foto: Innherred 
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17.mai på Ekne 
 
17.mai er en viktig dag for landet vårt og oss 
som bor her. Vi i 17.mai-komitéen 2020 på 
Ekne ønsker at det også i år skjer ting på Ekne 
som markerer denne dagen. Her i bygda er vi 
så heldige at vi har mange aktører som kan 
være med å bidra til at dagen og feiringa blir 
verdig og fin. 
 
Arrangementer vil bli gjennomført i tråd 
med Folkehelseinstituttets gjeldende 
retningslinjer for smittevern mot 
Koronavirus for å ivareta alle sin helse.  
 
Med hjelp av digitale verktøy vil vi gjøre 
arrangementer tilgjengelig ettersom vi ikke 
kan ha publikum fysisk til stede. Vi inviterer 
til å følge innslag på Facebook-siden til 
Ekneinfo.com 
 
Kirkeklokkene skal ringe, og vi vil ha en 
direktesendt digital overføring med 
sokneprest Eirik Bakken og Ekne skolekorps. 
Deretter, klokka 10, går startsalutten for Ekne 
Småbåtforening og medarrangører som drar 
til sjøs i en flott båtkortesje med god plass på 
Trondheimsfjorden. 
Kor 7624 vil også bidra digitalt. 
 

 

Ekne skolekorps vil spille 
på ulike steder i bygda. 
Det vil bli tale og kransnedleggelse i 
Falstadskogen ved Christina Fagerkind. Ekne 
skolekorps spiller. Direkte digital overføring 
på Ekneinfo.com 
 
Det skal ikke være publikum hverken på kaia 
(utover de som skal være med i Båtkortesjen 
og er i egne båter) eller i Falstadskogen. 
 
Klokka 13 blir det salutt ved Det 
nordenfjeldske dragonercorps, og Ekne 
skolekorps spiller "Ja, vi elsker".  Alle 
oppfordres til å gå ut på trappa, plenen eller 
verandaen og stemme i vår flotte 
nasjonalsang. 
 
17.mai-komitéen 2020 tar forbehold om 
eventuelle endringer. Det pågikk fortsatt 
planlegging da Reporter`n gikk i trykken, og 
mer eksakt oppdatering for 17.mai-feiringa 
på Ekne vil bli offentliggjort på Ekneinfo.com. 
Det vil også bli hengt opp plakat på butikken. 
 
Ekne skole vil plukke søppel og pynte i 
vinduene. Vi oppfordrer alle til å gjøre 
områdene rundt seg fine, finne frem flagg, 
pynte ute og inne og gjøre 17.mai til en 
festdag også i år! 
 

 

 
17.mai-komité 2020, Ekne 
Anne Rundhaug, leder                  
Hilde Albertsen Dahlen                  
Gisle Holberg 
Ole André Winje  
Elisabeth Rostad Schmidt                          
Kenneth Lorås 
 

 
 

Redaksjonen ønsker alle en riktig flott 
og aktiv sommer! 


