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LEDEREN HAR ORDET 
 
Vi legger snart 2019 bak oss. Det har vært 

nok et år med stor aktivitet på bygda. Mye av 

aktiviteten har foregått i regi av idrettslaget, 

men andre lag og foreninger på bygda har 

også i stor grad bidratt til at Ekne er en 

trivelig plass å bo og å komme på besøk til. 

  Det nye klubbhuset er ferdigstilt og i full 

bruk. Vi i styret synes det ble et flott bygg og 

vil rette en stor takk til alle som har bidratt 

under prosjektet. Nå håper vi at mange vil 

bruke klubbhuset. Det har også kommet opp 

et nytt gjerde rundt stadion. Det var på høy tid 

da det gamle begynte å bli både skjevt og 

skakt. Det ble gravd ny drenering rundt 

fotballbanen i løpet av året. Det har ført til at 

vi har fått en bane som tåler bedre vått vær.   

  Fotballsesongen er avsluttet for både 

aldersbestemt og seniorlag. Resultatene har 

vel vært som forventet, både seire, uavgjort 

og tap. Det viktigste er ikke å vinne, men at 

barna opplever samhold og mestringsglede. 

Fotballavdelingen har også i år arrangert 

knøtteturnering for barn fra hele kommunen. 

Det ble en super dag både sportslig og 

økonomisk. Tusen takk til alle sammen som 

stilte opp slik at dagen ble så bra som den ble.  

Seniorlaget hadde en meget god sesong 

resultatmessig. Det var jo veldig nært at det 

ble opprykk. Det er også artig å se at de aller 

fleste spillerne på laget har en eller annen 

tilknytning til Ekne. Det igjen fører til at 

eknesbyggen møter opp for å støtte laget på 

hjemmekampene. Tusen takk gutter for det 

positive dere bidrar til for idrettslaget med 

deres utsøkte pasninger, bomskudd, hoftefeste 

etter et sugende løp osv. Lokaloppgjørene mot 

Markabygda endte som det bruker å gjøre. 

Dette trenger ingen videre kommentar. 

En søndag i september var det stor aktivitet på 

fotballbanen for da ble det arrangert 

bøgdaturnering. 

  Bygdaturnering. To blad Skilbrigt bestemte 

seg for at det var på høg tid å arrangere denne 

igjen etter flere års opphold. Eknesbygg i alle 

aldre og i alle fasonger boltret seg på 

fotballbanen. Flere utflytta ungdommer hadde 

tatt turen heim for å delta på turneringa. Jeg 

tror at alle satte veldig stor pris på at dere tok 

tak og arrangerte dette, Johannes og Øyvind. 

På vegne av mange på bygda vil jeg rette en 

stor takk til dere for det!  

  Barneidretten 

er i full gang, og 

barn fra 1 år og 

oppover 

aktiviseres i 

gymsalen hver 

uke. Det er et 

yrende liv i og 

utenfor gymsalen, noe som jeg ser på som 

veldig positivt.  

Idrettslaget har stadig vekk prosjekter på 

gang, og 2020 blir intet unntak. Som dere alle 

sikkert er kjent med ble det under renovering 

oppdaget et større maurangrep på lagshytta 

ved Sønningen. Angrepet var så omfattende 

at det ble bestemt at den gamle hytta skulle 

rives, og en ny skulle bygges. Dette kan dere 

lese mer om i egen sak. Høsten 2019 startet 

idrettslaget en Spleis til ny dagsturhytte ved 

Sønningen. Det kom inn hele kr 25.000. 

Tusen takk til alle dere som var med på å 

støtte prosjektet! 

Idrettslagets visjon er: «Aktivitet for alle». 

Barn, unge og voksne skal gjennom 

idrettslagets aktiviteter kjenne glede gjennom 

mestring, fellesskap gjennom utvikling 

sammen, ærlighet gjennom synbare 

holdninger og helse gjennom et helhetlig liv.  

At alle barn og ungdommer skal ha tilbud om 

å være med på aktiviteter uansett bakgrunn 

må være en selvfølgelighet. Ingen barn på 

Ekne skal bli ekskludert fra aktivitet på grunn 

av at familien for eksempel har dårlig 

økonomi. Derfor unngår vi å ha treningsavgift 

i barne- og ungdomsidretten. Vi er også 

avhengige av positive foreldre som stiller opp 

enten som trenere, oppmenn eller aktivitører. 

Det er vi så heldige å ha flere av på Ekne. Vi 

håper at det fortsetter.   

Takk for et stort engasjement rundt 

idrettslaget i 2019! Engasjement er viktig for 

at idrettslaget kan drive den aktiviteten alle 

ønsker. På nyåret kommer medlems-

kontingenten i din postkasse; betal da vel! 

Ønsker dere alle en riktig god jul og et godt 

nytt år! 

 
Leder Ekne IL,  
Marius Brenne
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BARNEIDRETTSGRUPPA 
 
Barneidretten skal sørge for at alle barn i 
førskolealder og barneskolealder har et 
variert tilbud. Det er viktig for oss at de barna 
som ikke vil være med på handball eller 
fotball har andre aktiviteter de kan delta i. 
Mange av barna benytter seg av tilbudet, og 
det er vi veldig glade for.  
Vi har en egen facebook-gruppe der vi legger 
ut informasjon. Hvis noen foreldre ikke er 
medlem av denne gruppen, gi beskjed.  
 
Turn og hip hop 
Vi hadde tidlig i høst et tilbud med turn i 
gymsalen, for alle barn i skolealder. Ca. 22 
barn var med på turn.  Vi hadde turntrening 6 
ganger.  Instruktørene i høst var Karoline 
Tausvik og Ine Grindheim fra il Sverre turn.  
16. oktober startet vi opp med HIP HOP i 
gymsalen. Helle Røstad Aunan hadde tatt på 
seg å være instruktør, og Magnus Aunan og 
undertegnede var med som hjelpere. 33 barn 
fra 1. – 7. klasse møtte opp på første trening. 
Vi har hatt ca. 36 barn innom de 7 onsdagene 
med hiphop trening. 
1.desember hadde vi juleavslutning. Da 
startet vi ettermiddagen med julegatetenning 
på Sørby handel, før vi gikk med fakler til 
skolen og gang rundt juletreet. Korpset spilte. 
Inne i gymsalen drakk vi gløgg og spiste 
pepperkaker. De som hadde deltatt på hip 
hop fikk vise frem dansen de hadde øvet på. 
De var kjempeflinke. Loddsalg og nissebesøk 
hadde vi også. Tusen takk til alle som deltok 
denne ettermiddagen og støttet 
barneidretten på Ekne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Handball 
I handball stiller vi ca 4 -6  lag på hver 
miniturnering. En storklubb i mini-
sammenheng. Alle jenter i 1., 2. og 3.kl. samt 
en jente i 4.kl spiller handball. På guttesiden 
stiller vi lag for 4.trinn og 3.trinn. En gutt fra 
2. kl. er også med. Vi har et godt samarbeid 
med Skogn, og vi kan også kan trene sammen 
med dem. Det hender vi må hjelpe Skogn 
med spillere. Vi skal delta på 4 – 5 
turneringer denne sesongen. Mona Reitan 
Rosenlund har ansvaret for jentene, og 
Tommy og Malin Larsen trener guttene. 
Mona og Tommy har hatt ansvaret som 
trenere i mange år, Mona er på sitt 3. år, 
Tommy er på sitt 7.år. Tusen takk for at dere 
bruker så mye av deres fritid for at våre barn 
har handball som aktivitet. 
 
Åpen gymsal 
Hver onsdag har det vært «åpen gymsal» for 
barna i barnehagealder. På dette tilbudet er 
foreldrene til stede, og barna får leke seg fritt 
inne i gymsalen. Dette tilbudet fortsetter 
etter jul.  
Etter jul har vi skøyter som aktivitet hvis 
været tillater det. Judo starter opp etter 
vinterferie og holder på frem til påske.  
Takk for en fin høst med god innsats av barn 
og trenere!! 
 
God jul & godt nyttår! 
 
Leder barneidrettsgruppa,  
Ingvild Augdal 
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FOTBALLGRUPPA

Da var nok en sesong med fotball over for 
Ekne IL sin del. Vi har hatt 3 aldersbestemte 
lag. G12, J10 og G9 har spilt seriespill. 
Knøttene har i år, som i fjor, deltatt på 
knøtteturneringer. A-laget har spilt serie. 
Knøttene: 
Knøttene har deltatt på 4 turneringer i årets 
sesong. På grunn av «Bøgdaturneringa» ble 
den siste knøtteturneringa uten Ekne IL i år. 
Neste år skal det planlegges bedre slik at 
barna får delta på alle turneringer i tillegg til 
vår egen «Bøgdaturnering». Det ble gjort stas 
på barna på Ekne stadion i forbindelse med 
«Bøgdaturnering», med premieutdeling for 
god innsats i årets knøtteturneringer.  
G9: 
Laget startet med treninger på våren, 
hovedsakelig ledet av Petter Næss. 
Vårsesongen bød på en del morsomme 
resultater, blant annet ble det et 12-13 tap 
for Verdals gutter. Dette var selvfølgelig ikke 
noe morsomt for guttene, som i neste kamp 
mot Markabygda viste at de ikke lot seg 
påvirke av et knepent tap i kampen før. Ekne 
scoret likegodt 26 mål mot Markabygda og 
slapp inn kun 1, så da var stemningen tilbake. 
Fotballen får frem både skuffelse og glede for 
gutter og jenter i alle aldre. Det var morsomt 
å følge laget fra oppstart til siste kamp på 
høsten. Lagene som guttene hadde tapt for i 
vårsesongen kom til Ekne stadion i håp om å 
oppnå samme resultat, men måtte forlate 
Ekne med et tap istedenfor. Jeg var selv på de 
fleste kampene som tilskuer og kan med 
glede si at ledere og støttespillere til alle lag 
har vært flinke til å støtte sine lag både i 
medgang og motgang. Jeg har ikke opplevd 
noen form for skittkasting mellom lagene, 
men heller en fin tone jevnt over hele tiden. 
J10: 
Ekne J10 har hatt en flott sesong. Målet for 
sesongen har vært at vi skal ha det morsomt 
på kamp og trening. Dette har jentene klart 
med glans. Morsomt å få være trener for 
denne gjengen, og de begynner å komme i en 
alder der morsomme kommentarer sitter 

løst. Jentene viser flott fremgang når det 
gjelder samarbeid og lagspill.  

Hilsen fra Sondre og Kay Arne 😀 
G12: 
Ekne G12 har i år spilt i 7-er serie mot lag fra  
Snåsa i nord til Stjørdal i sør. Det har vært en 
herlig gjeng på 8-10 gutter mellom 11 og 13 
år. Guttene har imponert med mye godt spill, 
fair play på høyt nivå, og de har hatt det mye 
gøy sammen. Andreas Småli har vært trener, 
mens Johannes Skilbrigt har hatt 
oppmannsrollen. Til neste år er det 9-er 
fotball, som gjør at Ekne ikke klarer å stille lag 
for disse guttene. Dermed går veien videre til 
Skogn for de som ønsker å fortsette med 
fotballen der. 
A-laget: 
Sesongen 2019 ble året da Ekne IL var det 
nest beste laget i sin avdeling, på papiret, 
men som så mange ganger før tilsa ikke 
resultatene det. Det ble tidlig klart at det 
heller ikke i år ble opprykk. De tre første 
kampen endte med tre tap og en målforskjell 
på hele 4-20! I runde 4 kom imidlertid tre 
etterlengtede poeng, men så ble det laber 
poengfangst igjen noen kamper. Av 8 
vårkamper ble det 5 tap, 1 uavgjort og to 
seire. Jeg har en mistanke om at noen hadde 
drevet med ekstratreninger på sommeren, 
for på høsten ble det 2 tap, 2 uavgjort og 4 
seire. Med andre ord ble det en oppløftende 
høst! Det viktigste i årets sesong har, som 
vanlig, vært å ikke gå på noen smell mot 
Markabygda. I bortekampen mot 
Markabygda sto det 2-0 til Markabygda da 
kampen passerte 90 minutter, men en 
sluttspurt utenom det vanlige sikret uavgjort, 
og statistikken holdt seg i år også. Trenere for 
A-laget er Lars Tvete og Kenneth Lorås. Vidar 
Lorås er oppmann. A-laget fortsetter 
innetreninger ei stund fremover, før det igjen 
blir utetreninger på kunstgress. 
Ha ei fortreffelig jul alle sammen! 
 
Leder fotballgruppa,  
Øyvind Skilbrigt
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SKI-/FRIIDRETTSGRUPPA  
 
I oktober startet vi med treninger for barn fra 

3. klasse og opp. Fram til nå har det vært 

barmarkstrening med utgangspunkt fra 

skolen. Vi har også hatt en innetrening.  

Fokus på treningene er grunnleggende 

ferdigheter som utholdenhet, spenst, styrke, 

balanse og hurtighet. Dette forsøker vi å få til 

gjennom lek-pregede øvelser. Det er viktig at 

ungene har det artig på trening. 

Det er en fin gjeng som har vært med i høst, 

fra 3. klasse opp til 8. klasse, både gutter og 

jenter.  

Nå venter vi på snøen, og håper det blir nok 

snø til å få til fine løyper på Ekne. Ifølge 

løypekjørerne er de klare så fort snøen 

kommer.  

Det vil også bli poengrenn i samarbeid med 

Ronglan og Levanger-karusell sammen med 

de andre klubbene på Levanger.  

Vi ønsker alle en god jul og en fin skivinter!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Leder for ski-/friidrettsgruppa, 
        Trude Matberg 

 
       

TRIMGRUPPA 
 

Trimgruppa består av Solrun Brenne Blomsø, 

Nina Gravaune og Ruth Astrid Strøm. 

Vi startet vårsesongen med en flott tur til 

Purkvika i mai. Trimgruppa sto for kake- og 

kaffeservering. Dette er en utrolig fin tur å gå 

for små og store, og mange tok turen ut denne 

søndagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den årlige turen til Våttåberget ble avholdt i 

oktober i nydelig høstvær. I år var det 

Ronglan IL sin tur til å stå for 

kaffeserveringa, og som vanlig kom det godt 

med folk. Vi setter pris på denne tradisjonen 

og samarbeidet med nabo-trimgruppa.  

 

Etter fjorårets suksess med guidet gåtur etter 

gammelvegen fra Ronglan til Ekne, har 

mange ønsket at vi arrangerer flere 

lokalhistoriske turer. Derfor arrangerte 

trimgruppa i november en guidet tur om 

Trettsve, Jonasplassen, Migen og Djupen. 

 

Jan Kåre Løveng var med som kjentmann og  

imponerte med detaljrik kunnskap om  

Glade turgåere i Purkvika 26.mai 2019 
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historien og folkene knyttet til de 

ulike boplassene langs ruta. 

Trimgruppa serverte bålkaffe på 

Jonasplassen til over 50 deltakere på 

denne kalde og fine november-

søndagen. 

 

Vi satser på å få til en historisk tur 

også neste år; da med ny rute et annet 

sted på bygda. 

 

Vi krysser fingrene for at det også i år 

blir snø og skiføre på Ekne. I fjor 

hadde vi kiosksalg på idrettshytta, 

noe som var veldig populært! I og 

med at det nå skal bygges ny hytte må 

vi se an hvordan vi løser det i år. Vi kommer 

tilbake med mer informasjon. 

 

Romjulsmarsjen 2019 

 

5. juledag blir det tradisjonell Romjulsmarsj  

Velg mellom kort runde via Persve og Dalen 

og lengre runde om Siem. 

Trimgruppa serverer bålkaffe ved Mølla kl. 

12-14  

 

Med ønske om en fin førjulstid og riktig god 

jul!  

 

 

Leder trimgruppa,  

Ruth Astrid Strøm

 
SMÅNYTT FRA EKNE 
 
10 PÅ TOPP 2019 

10 på topp i Levanger har når gjennomført 
sin 14. sesong. 
Prosjektet startet i 2006 med 10 topper – 
dette har blitt utviklet til nå å være 20 
topper. 
De siste årene har sesongen startet 1. februar 
og avsluttes 15. oktober. 
Tilbakemeldingene er at 10 på topp er 
populært også om vinteren. 
 
Dette er et prosjekt ledet av Levanger 
Idrettsråd i samarbeid med idrettslagene 
rundt om i kommunen. Samarbeidet har 
fungert veldig godt. 
 

Konvolutter som inneholder kart, 
veibeskrivelse og informasjon legges ut for 
salg på diverse steder i kommunen, også på 
Sørby Handel. 
På hver post finnes en kasse med bok og 
skrivesaker. 
 
For å bli premiert må turene registreres på 
nettet www.levangeridrett.no 
Oppslutningen har vært god i alle årene.  
2006 – ble det registrert 1.900 deltakere 
2016 – ble det registrert ca 14.000 deltakere 
             og ca. 68.000 besøk rekordåret. 
2019 – ble det registrert ca 10.000 deltakere 
             og ca. 40.500 besøk skrevet  

  Djupen 19.11.2019 

  Jonasplassen 19.11.2019. Jan Kåre Løveng forteller 

http://www.levangeridrett.no/
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i bøkene på toppene. Ca. 21.800 besøk er 
registrert på nettet. 
Ca 800 har besøkt over 10 topper og har gjort 
seg fortjent til premie. 
 
Mange benytter seg av klassen tilrettelagt 
som krever at en må ha registrert minst 5 
turer i løpet av sesongen. Dette  er et positivt 
tilbud med gode tilbakemeldinger. 
 
Bukkhaugen på Skognfjellet er den mest 
besøkte toppen med over 6.000 besøk.  

• Torvmyra har     ca 2.300 besøk 

• Storheia har       ca 1.620 besøk 

• Våttåberget har ca 3.100 besøk 

• Migtjønna har    ca 2.470 besøk 

Neste sesong 
Ny sesong starter 1. februar og vil vare til 15. 
oktober. 
Konvolutter vil være klare for salg fra midten 
av januar. 
I neste års utgave blir 7 topper byttet ut med 
nye spennende turmål. 

• Tovmyra blir ikke med neste år. 

• Storheia og Våttåberget blir fortsatt 
med. 

• Migtjønna blir byttet ut med 
Hibergjønna. 

Informasjon finnes på www.levangeridrett.no 
Ønsker alle mange fine turer i 2020. 
 
Arve Brenne

 
10 PÅ TOPP 2020 

GAVEKORT I JULEGAVE!  
Levanger Idrettsråd anbefaler gavekort til 10 på topp konvolutt 2020. 

Gavekortene selges for kr. 200.00 – samme pris som konvoluttene som kommer i salg medio 
januar.  Selges på Sørby Handel Ekne.  
Kan også kjøpes hos undertegnede. 

Gavekortene leveres på det stedet de er kjøpt/stemplet og får da utlevert 10 på topp konvolutt 
etter 20. januar 2020. 

LØP OG KJØP! 
Levanger Idrettsråd  

Arve Brenne 
Mobil: 91668922 - e.mail: arvbren@online.no 

 
 
NY IDRETTSHYTTE VED SØNNINGEN 
Innsendt av Marius og Knut Jostein 

 
Som tidligere fortalt ble det oppdaget store 
stokkmaurangrep på idrettshytta i vår. 
Planen var å gjøre noen endringer på hytta 
(ny ytterdør, nytt inngangsparti med 
overbygg, nye vinduer og en platting på 
utsiden).  
Hyttekomiteen sammen med styret har 
konkludert med at det er mer fornuftig å rive 
den eksisterende hytta og sette opp ei ny på 
samme plass. 
Den nye hytta vil bli noe mindre enn det som 
er der i dag. Den blir en såkalt dagsturhytte 
uten soverom. 
 

 
Det er sendt inn søknad om både rivnings- og 
byggetillatelse. Kommunen har godkjent 
begge disse søknadene. 
I tillegg er det søkt Gjensidigestiftelsen om 
støtte til prosjektet. Her har vi ikke fått noe 
svar enda. 
Vi satser på å rive hytta i løpet av vinteren, 
slik at bygging av ny hytte kan starte til våren. 
Dersom folk er flinke til å stille på dugnad, ser 
vi ikke bort fra at hytta kan bli ferdig til jul 
neste år. 
Gjennom aksjonen Spleis til ny Dagsturhytte 

ved Sønningen har det kommet inn hele kr 

25.000. 

http://www.levangeridrett.no/
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Tegninger av Idrettshytta ved Sønningen 

 
 
THOMAS SATSER FOR FULLT I LANGRENNSSPORET OGSÅ I ÅR 
Redaksjonen har hatt en kort prat med Thomas om forberedelsene til og starten på ny sesong: 
 
I en noe variabel sesong i 2017-18 fikk 
Thomas Albertsen Dahlen full uttelling under 
norgesmesterskapet i Gåsbu med NM-gull i 
stafett på førstelaget til Varden. Målsettingen 
er like stor i år; han håper å gå seg inn på 
Vardens førstelag og gjenta stafettsuksessen. 
Kanskje kan han på nytt gi Kongen en 
overraskelse! Thomas har de siste sesongene 
gått for Team Telemark. 
I skrivende stund er de første rennene 
allerede gjennomført på Beitostølen. Det ble 
vel den beste sesongstarten i karrieren. 
Thomas føler seg bedre trent enn på lenge og 
føler seg veldig klar for sesongen.  
 
Thomas forteller: " Jeg gleder meg veldig til å 
komme i gang og har planlagt å gå alle renn i 
konkurransehelgene fremover. Norgescup på 
Gålå er svært viktig for oss som ikke er på 
landslaget for å vise formen vi har bygd opp 
etter en lang sesongoppkjøring. Derfor skal 
jeg gå mange renn i starten for å virkelig 
spisse formen. I år har jeg trent mer enn 
tidligere, uten noe som helst lengre sykdom 

og skadeavbrekk i treningen, med unntak av 
en fotskade som førte til mindre løpetrening i 
høst. Jeg kunne imidlertid kompensere med 
sykling, svømming og rulleski. Det er meget 
spennende å endelig være en av de som har 
litt flyt gjennom treningshalvåret. Det gir meg 
topp motivasjon for å virkelig legge ned 
jobben som må gjøres." 
 
Vi ønsker Thomas lykke til med skisesongen, 
og vi håper å se ham høyt oppe på 
resultatlistene gjennom sesongen! 

       

 

 
Foto: Aftenposten 
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Bøgdaturnering 

 
Ekne Bøgdaturnering, tidligere Grendacup 
gjenoppsto i 2019 i all sin prakt. 
De to undertegnede hadde snakket om det i 
et par år; at det nå var på tide å gjeninnføre 
en uhøytidelig fotballturnering for hele 
bygda. I år tok Øyvind initiativ, delte opp 
bygda i lag og fikk ballen til å rulle. Vi satte 
sammen en dag med fotball og idrettsglede i 
sentrum. Vi prøvde å få det til på samme vis 
som for 20 år siden da vi var barn og deltok 
med stor glede på Grendacup.  
Vi synes dagen ble veldig bra, og det var 
moro å se alle som møtte opp, store og små. 
Kioskgjengen i Ekne IL stilte villig opp i bua, 
kampene gikk sin gang på banene, og det ble 

også kåret Eknesmestere i 
melkespannkasting. 
Takk til alle sporty lagledere som fikk jobben 
kastet i fanget og samlet sammen sine lag, og 
takk til alle som ellers bidro til at dagen ble så 
bra som den ble. Det er en glede å arrangere 
noe på Ekne, når så mange gjerne stiller opp 
og hjelper til. 
Så oppfordrer vi alle til å benytte vinteren 
godt, trene jevnt og hardt, samt begynne å 
planlegge for sine grender til neste år.  
Vi satser selvfølgelig på ny turnering da. 
 
 
Øyvind og Johannes Skilbrigt 
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Foto forside og siste side: Marit Dahlen 

JULA  PÅ  EKNE  2019
 
   

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    

 
4. juledag:  Romjulsfest på Haugen v/ Ekne UL 
   (28.des)  Dørene åpnes kl 20:00  
   Hånstauran spiller opp til dans 
   Kiosksalg/skjenkebevilling, aldersgrense 18 år 
 
5.juledag:  Tradisjonell Romjulsmarsj v/ Ekne IL 
(29.des.)  Bålkaffe ved Mølla kl 12:00 -14:00 
   Lang runde rundt Siem og kortere runde om Persve og Dalen 
 
6. juledag:  Tradisjonell juletrefest, Bedehuset kl. 18:00, 
(30.des)  for hele familien med mat, kaffe og gang rundt  

juletreet, andakt                                   arr. Normisjon  
 

REDAKSJONEN 

ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår! 

 

 

 

 

 

 

 


