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LEDEREN HAR ORDET 
 
   Korona Vi legger snart bak oss et veldig spesielt 
2020. Hvem skulle trodd at dette året skulle bli 
slik det har vært. Vi fanget opp i januar/februar at 
et virus hadde dukket opp i Kina. I mars opplevde 
vi at all aktivitet i landet ble nedstengt. 
Barnehager, skoler, kulturell og idrettslig aktivitet 
ble stoppet. Vi ble bedt om å være mest mulig 
hjemme og minst mulig sammen med andre 
mennesker.  
For mange, både unge og gamle, ble dette en 
utfordrende tid. De mest sårbare blant oss ble 
enda mer sårbare. Ikke kunne vi møtes og være 
sosiale sammen, og vi kunne heller ikke gi 
hverandre en god klem. Jeg tror mange tenkte: 
hvor lenge skal dette vare? 
I skrivende stund er det 1. desember og fortsatt 
må vi forholde oss til flere smitteverntiltak i 
hverdagen. Vi skal ikke treffes så mange, og vi 
skal omgås færrest mulig. Jeg synes vi alle er 
flinke til å bidra til denne dugnaden selv om vi 
helst skulle vært disse tiltakene foruten.  
   Jula Som sagt har det vært, og er en spesiell 
situasjon når vi nå nærmer oss jul. Jula er en tid 
hvor familier og venner samles i hyggelige lag. I år 
må vi forholde oss til at det blir annerledes. Det 
skal vi klare. Mitt ønske er at vi alle tenker på de 
vi vet sitter alene. Stikk innom å si hei eller send 
en invitasjon. Det er lov, og jeg tror det vil gjøre 
en forskjell for den det gjelder. 
   Idretten Vi hører at flere idrettslag har slitt 
veldig dette året, både når det gjelder økonomi 
og frafall av medlemmer. Ekne idrettslag har blitt 
lite påvirket av Covid-19 pandemien. Vi har ikke 
fått gjennomført de arrangementene som vi 
bruker og som gir oss gode inntekter. Disse er 
imidlertid blitt kompensert gjennom regjeringens 
kompensasjonsordninger. Vi har fått utbetalt 
spillemidlene på det nye klubbhuset dette året. 
Dette var flere år tidligere enn vi hadde regnet 
med. Det fører til at lånet vi har blir nedbetalt 
tidligere, noe som er veldig positivt for 
idrettslagets økonomi.  
   Aktiviteten for barn og unge i Ekne idrettslag er 
ikke blitt påvirket nevneverdig denne sesongen. 
De aldersbestemte fotballagene har gjennomført 
et seriespill på høsten. Det var godt å se ivrige 
barn løpe etter ballen i høst etter at det ble lite 
av dette i vår. Tusen takk til dere som har stilt 
opp som trenere for barna, dere har gjort en 
super innsats i en krevende situasjon. 
Barneidretten har også gjennomført aktiviteter 

nå i høst. Det har 
vært lagt til rette 
for allsidig 
aktivitet slik at 
alle kunne delta. 
Akkurat nå 
foregår det 
håndballtreninger 
i gymsalen. Noe som er populært for de som går i 
1. – 3. klasse. Tusen takk til dere alle som stiller 
opp og legger til rette for barna på Ekne. Dere 
gjør en fantastisk jobb.   
   Det store prosjektet for idrettslaget i 2020 har 
vært å bygge den nye dagsturhytta ved 
Sønningen. Etter en fantastisk dugnadsinnsats av 
mange nærmer hytta seg ferdig. Det blir et 
praktbygg som jeg håper vil føre til stor utfart 
blant eknesbygg i alle aldre. Hytta er tegnet av 
Sigmund Jonassen og prosjektansvarlig har vært 
hyttekomiteen med Knut Jostein Brenne i spissen. 
Dere kan lese mer om dette prosjektet i egen sak 
lengre bak i Reportern. 
   Som leder i Ekne idrettslag er jeg mektig 
imponert over hva vi får til på Ekne. Ei bygd som 
Ekne er avhengig av at befolkningen stiller opp på 
dugnad. Det synes jeg vi på Ekne er veldig flinke 
til, og ikke bare i idrettslagets regi. Se på Haugen 
forsamlingshus hvor fint det har blitt; alt gjort på 
dugnad. Småbåthavna er en fantastisk plass, ikke 
bare for eknesbyggen, men for mennesker fra 
andre deler av Innherred. Småbåthavna hadde 
ikke sett så innbydende ut uten den fantastiske 
dugnadsinnsatsen som blir lagt ned der også. Jeg 
er stolt av å være eknesbygg, og det synes jeg vi 
alle skal være. Vi alle må være gode 
ambassadører for den flotte bygda vi bor i. Skryt 
uhemmet av hvor trivelig det er på Ekne, og hvis 
du har noe du er misfornøyd med så la de som 
kan gjøre noen med det få høre det.  
Det gjenstår fortsatt en jobb å gjøre i den store 
dugnaden vi alle deltar i. Vi må fortsette å stå 
sammen om å bekjempe pandemien, og så satser 
vi på at vi i løpet av 2021 er tilbake til normale 
tilstander igjen. 
Jeg vil med dette ønske dere alle en riktig fin 
adventstid og ei riktig god jul. Ta vare på 
hverandre i en noe spesiell julehøytid. Vi skal «Stå 
han av». 
 
Julehilsen fra Leder Ekne IL,  
Marius Brenne
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BARNEIDRETTSGRUPPA 
 
Grunnet covid-19 har det ikke vært veldig 

mye aktiviteter i høst. Når vi hadde møte i 

august ønsket vi at barn i alle aldersgrupper 

skulle ha iallfall én aktivitet de kunne delta 

på. Alle aldersgruppene hadde 

fotballtreninger utenom 1 og 2 kl.  

    

   Knøttefotball Barneidretten arrangerte 

derfor knøttefotballtreninger som 

aktivitetstilbud for 1. og 2. klassingene i 

august og september, 5 kvelder totalt. Vi 

hadde fokus på leik og å bli kjent med fotball 

under treningene. Det var jevnt over 10 

unger på treningene. Ungene var ivrige og 

hadde det gøy sammen. Vi avsluttet 

knøttefotballsesongen med pizza og pølse 

med brød på klubbhuset, med påfølgende 

stiv heks og sura på fotballbanen.  

 

   Orientering I oktober hadde vi orientering 

for alle barn i skolealder. OK Skøynar laget et 

veldig bra opplegg til barn og foreldre. Vi 

hadde til sammen 3 kvelder med orientering. 

Én gang ble det gjennomført på skolen og to 

ganger ved småbåthavna. Siste kvelden 

startet på småbåthavna, og barna fikk prøve 

seg med tidtaker 

i mørket med 

hodelykt. 

Postene var 

plassert rundt i 

boligfeltet; dette 

syntes barna ( og 

de voksne ) var 

veldig artig.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Handball-treningene for barn i 1 -4. kl startet 

opp i Oktober som vanlig. Barna som går i 

4.kl. har startet et samarbeid sammen med 

Skogn, og de har treninger i skognhallen. Til 

sammen er det 13 aktive handball spillere på 

Ekne i år. Det ble ingen miniturneringer 

denne høsten, men forhåpentligvis blir det 

muligheter etter jul.  

 

Etter jul har vi planlagt at vi skal få til flere 

aktiviteter som kanonball, landhockey og 

dans. Det kommer påmelding til disse 

aktivitetene senere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God jul & godt nyttår! 

 
Styret i barneidrettsgruppa,  
Ingvild, Camilla, Stine  
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SKI-/FRIIDRETTSGRUPPA  
 
I ski-/friidrettsgruppa er det ingen aktivitet 
for tiden. 
Det foreligger ingen planer for vinteren. 
Vi følger med på det som skjer i distriktet og 
legger ut på nett/via barneidretten hvis det  
er noe som det er aktuelt å være med på. 
Det blir ikke arrangert skitreninger. 

Dersom det blir arrangert poengrenn på  
Ronglan skal vi delta som medarrangører. 
 
 
Leder for ski-/friidrettsgruppa, 
      

  Martin Langås

 
 

 

TRIMGRUPPA 
 
Her kommer en liten oppdatering fra 
trimgruppa for det siste halvåret. I vår satte 
koronaen naturligvis en effektiv stopper for 
de fleste fellesarrangementer. Utover høsten 

har det likevel vært mulig å gjennomføre 
utendørsarrangementer med noen 
restriksjoner.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Våttåberget 3.oktober 2020 
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Trimtur   
I oktober fikk vi dermed til å arrangere den 
årlige trimturen til Våttåberget. Det var 
svært godt oppmøte av både Eknesbygg og 
Ronglansbygg, men også folk fra Skogn, 
Levanger og Fosen! Trimgruppa serverte 
håndsprit, kaffebrød og bålkaffe. 
 
Romjulsmarsjen 2020 
Årets romjulsmarsj avholdes 4. juledag. 
Velg mellom kort runde via Perssve og Dalen, 
eller en lengre runde rundt Siem. 
Trimgruppa serverer bålkaffe innen trygge 
rammer ved Mølla kl. 12-14  
 

Nå blir det spennende å se hva neste år 
bringer, men vi håper og tror at det blir 
mulighet for mer aktivitet og mye trim i lag-
prosjekter. 
Det er utrolig gledelig å se dugnadsinnsatsen 
som blir lagt ned for å bygge ny dagsturhytte 
ved Sønningen. Vi satser nå på snø og skiføre 
i vinter, sånn at vi kan få tatt i bruk den flotte 
hytta. Vi håper også at det åpner seg for at vi 
kan få til kiosksalg der en søndag i løpet av 
vinteren. 
 
Med ønske om en fin førjulstid, en riktig god 
jul og alt godt i 2021. 

 

Leder trimgruppa,  

Ruth Astrid Strøm

 
 
 
 

 

 

 

FOTBALLGRUPPA

Da var nok en sesong med fotball over for 
Ekne IL sin del. Vi har hatt 3 aldersbestemte 
lag. J11, G10 og J9 har spilt seriespill. 
Knøttene og A-laget har ikke fått spilt kamper 
som følge av Covid-19. 
 
Felles for alle lag på Ekne er at covid-19 har 
lagt en demper på fotballspillet denne 
sesongen. Det ble gjennomført noen 
treninger før alt ble stengt ned, så det ble 
ikke noe godt treningsgrunnlag. Utpå høsten, 
nærmere bestemt uti august, kom seriespillet 

i gang for aldersbestemte klasser. Det ble 
forsøkt å gjennomføre knøtteturneringer, 
men det var for mange restriksjoner så det 
var ingen av arrangørklubbene som 
gjennomførte.  
 
J9, G10 og J11 har spilt halv sesong, men vi 
håper for barnas skyld at det blir mer neste 
sesong. 
 
Leder fotballgruppa,  
Øyvind Skilbrigt
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SMÅNYTT FRA EKNE 
 
NY DAGSTURHYTTE VED SØNNINGEN 
Innsendt av Marius og Knut Jostein 

 
På Ekne er vi så heldig å ha ei idrettslagshytte 
som hele året står fritt il folks disposisjon. 
Hytta ligger 5 – 6 kilometer fra Ekne sentrum 
ved vatnet Sønningen. 
   Litt historie: 
Før andre 
verdenskrig hadde 
Falstad skolehjem 
ei skolehytta på 
denne plassen. 
Men etter en 
uoverensstemmelse med grunneier måtte 
skolehjemmet flytte hytta si. Dette skjedde i 
1942. Ekne idrettslag har opp igjennom 
tidene hatt mange ildsjeler. På denne tiden 
hadde noen ildsjeler syslet med tanken om ei 
idrettslagshytte. De kom etter hvert fram til 
at det skulle settes opp ei hytte på samme 
tomta i idrettslagets regi.    
   Byggestart på den nye idrettslagshytta var i 
1943. Tømmer ble gitt fra elleve gårder på 
Ekne. Tømmeret ble saget og dimensjonert 
på saga til gården Sør-By til riktige mål før 
lafting. Tømmeret ble fraktet med hest fra 
bygda og frem til hytta ved Sønningen. 30 
lass måtte til for å få alt innover. 
Høsten 1944 var hytta ferdig og det ble 
avholdt en innvielsesfest. Hytta ble deretter 
jevnlig brukt til sammenkomster av 
varierende art. På denne tiden hadde Ekne IL 
bare 15 – 20 medlemmer. Grunnen til det 
lave medlemstallet var krigen. 
Interessen for lagshytta dabbet av utover 50- 
og 60-tallet. På grunn av forfall og preg av 
ramponering var det tidlig på 70-tallet 
stemning for å rive hytta og sette opp en ny 
på andre siden av Sønningen. Ekne 
videregående skole tilbød seg da heller å 
hjelpe til med restaurering av hytta hvis den 
ble stående. De fikk også disposisjonsrett på 
hytta i etterkant av restaureringen. 
Etter vedtak i idrettslaget ble 
restaureringsarbeidet startet i 1973. Hytta 
ble totalrenovert. Alt arbeid ble også denne 
gangen utført på dugnad. Man hadde særlig 

god hjelp fra de to spesialskolene som var på 
Ekne den gangen. 
   Etter restaureringen tidlig på 70-tallet ble 
hytta flittig brukt av bygdas befolkning. På 
slutten av 70- og hele 80-tallet ble det hver 
søndag i vinterhalvåret holdt åpen servering 
på idrettslagshytta. Det ble satt opp en 
turnus mellom Eknes befolkning for å drifte 
denne serveringen. Det var til tider folksomt 
ved Sønningen på finværsdager. 
I disse tider er det ca. 75 år siden den første 
idrettslagshytta ble bygd, og knapt 50 år 
siden restaureringsarbeidet ble utført. Styret 
i idrettslaget og hyttekomiteen har over tid 
sett at idrettslagshytta ved Sønningen 
trengte en oppgradering.  
Arbeidet ble startet på 
tidlig sommeren 2019. 
Under arbeidet ble det 
oppdaget en god del råte 
på kledning. Da denne ble 
fjernet ble det oppdaget 
et betydelig 
stokkmaurangrep. 
   Stokkmaurene hadde tydeligvis etablert 
seg for lenge siden. Flere av tømmerstokkene 
i veggen var rett og slett oppspist av 
stokkmauren. Vurderinger ble tatt og etter 
hvert ble det besluttet at det mest 
lønnsomme var å rive hytta og bygge en ny 
på samme sted. 
   Ny hytte: Høsten 2019 lå tegninger av en ny 
idrettslagshytte klar for realisering. Riving av 
den gamle hytta ble utført gjennomvinteren 
2020. Materialer ble fraktet inn til Sønningen 
med snøscooter på vinterens aller siste 
snødag. 16 mai ble de nye gulvåsene lagt på 
den nye hytta. Alt var klart til at resten av 
materialene kunne komme til byggeplassen. 
Den 12. juni ble materialene fraktet inn med 
helikopter, og byggingen av den nye hytta 
kunne virkelig begynne. Stedet hvor 
idrettslagshytta ligger fører til en noe 
utfordrende logistikk. Det er ikke vei helt 
frem; minimum 2 km å gå. Det er ikke strøm 
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og heller ikke mobildekning. Alt dette er 
løsbart når man legger godviljen til og har 
med positive folk å gjøre. 
Nå er vi like før jul og den nye 
idrettslagshytta ved Sønningen nærmer seg 
ferdig. Den nye hytta har kommet opp takket 
være en enorm dugnadsinnsats av flere på 
Ekne. Ung og gammel har stilt opp på 
dugnad. Om man skal trekke frem 
enkeltpersoner så må det bli hyttekomiteen 
med Knut Jostein Brenne i spissen. Ellers har 
vi hatt et godt samarbeid med Byggmakker 

som har levert alt av 
materialer. Stavrum 

Bygg har kommet oss til unnsetning med sin 
faglige kunnskap når vi har trengt litt ekstra 
hjelp.  
   Økonomisk sett har dette vært et stort 
prosjekt for et lite idrettslag som Ekne IL. Vi 
har fått økonomisk støtte fra følgende 
gjennom dette prosjektet: Levanger 

kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Aasen 
sparebank, Sparebank 1 SMN, Ekne 
sanitetsforening, Spiren sanitetsforening og 
gaver gitt av personer bosatt på eller med 
tilknytning til Ekne. Det største bidraget er 
kommet gjennom spillemidler. Disse midlene 
var vi så heldige å få utbetalt i år på grunn av 
Koronasituasjonen. 
Den viktigste grunnen til at en ny 
idrettslagshytte snart står ferdig ved 
Sønningen er den enorme dugnadsinnsatsen 
som legges ned av mange. På bygda er vi 
avhengig av denne, og på Ekne lykkes vi med 
mye på  grunn av at mange stiller opp. 
Idrettslaget er evig takknemlig for 
dugnadsinnsatsen og håper at Eknes 
innbyggere finner glede i dette. Dugnad 
skaper samhold på en helt spesiell måte. 
Nå håper vi på en snørik vinter slik at det går 
an å ta seg en skitur inn til den nye 
idrettslagshytta ved Sønningen.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marius 
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EKNE IDRETTSLAG INNFØRER HOOPIT 
 
Hva i alle dager er 
Hoopit tenker du sikkert 
nå. Hoopit er, enkelt 
forklart, et helhetlig 
system hvor alt som 
omhandler Ekne idrettslag finnes. Det 
være seg medlemsregistre, organisering av 
baneflater, kommunikasjon, fakturering 
osv. 
   Hoopit vil bedre kommunikasjonen 
innad i idrettslaget. Med appen kan du 
sende direktemeldinger til både grupper 
og enkeltpersoner, og du vet at beskjeden 
kommer frem. Per i dag har ikke 
idrettslaget en enkelt 
kommunikasjonskanal. Det benyttes SMS, 
e-post, messenger, Facebook osv. Hoopit 
vil gjøre dette enklere og all 
kommunikasjon vil foregå i denne kanalen. 
Hoopit skaffer også laget inntekter.  
 

 
 
Gjennom sponsoravtaler med lokale 
bedrifter, kan klubben tjene penger hver 
måned. All klubbdata blir trygt oppbevart i 
Hoopit. Med strenge retningslinjer for 
personvern, blir både medlemsregistre og 
kontaktinformasjon lagret og 
sikkerhetskopiert. 
Hoopit er utviklet med tanke på å skape en 
enklere, morsommere og mer oversiktlig 
klubbhverdag for både medlemmer, vi 
som administrerer klubben og dere som er 
trenere eller har lagsansvar. 
Hoopit er utviklet i Trondheim av personer 
med lang erfaring i å arbeide i klubb på 
mange ulike nivåer, som spillere, foreldre, 
trenere og i administrative roller. 
Dere vil får mere informasjon om Hoopit 
når dette rulles i gang innen kort tid. 
Kanskje er det allerede på plass når du 
leser dette. 

                                   Marius 
 
EIL PROSJEKTER - ØKONOMI 
 
Idrettslaget har de siste årene hatt store 
prosjekter gående som har vært krevende 
både med dugnader og økonomisk. 
  
   Nytt klubbhus ble ferdigstilt i 2019. 

Prosjektet er avsluttet og spillemidlene er 

rapportert inn og godkjent. Takket være 

stor dugnadsinnsats ble prosjektet 

gjennomført ifølge planene som var lagt. 

Det ble et flott klubbhus som ser ut til å 

fungere veldig bra. Klubben måtte ta opp 

lån for å finansiere prosjektet.  

   Ny dagsturhytte på Sønningen er også i 

ferd med å ferdigstilles. Ny hytte ble 

høsten 2019 vedtatt bygd. Det medførte 

nok en spillemiddelsøknad som ble 

godkjent i årsskiftet 2019/2020. 

Prosjektgruppe ble nedsatt. Etter en 

kjempeinnsats av mange blir prosjektet 

ferdig før nyttår. Lån ble tatt opp for å 

dekke kostandene. Det ble valgt å leie 

helikopter for frakting av materialer og 

bygningsvarer opp til hytta. Det er brukt 

minimalt med penger på bruk av hjelp til 

byggeprosjektet. Takket være støtte fra 

Fylkeskommunen, Levanger Kommune, 

Aasen Sparebank, SMN1, Byggmakker, 

Stavrum Bygg, Spiren og Ekne 

Sanitetsforeninger i tillegg til gaver fra 

enkeltpersoner kommer vi godt ut av 

prosjektet økonomisk. 

   Klopplegging av de våteste partiene fra 

Stormyra til Sønningen er planlagt. 

Finansiering av dette er prosjektmidler 

klubben har mottatt fra Levanger 

Kommune og banker, gaver/spleis fra 

enkeltpersoner og egne midler. Planen er  

at dette blir fullført vår/sommer 2021.
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Koronasituasjonen har medført at 
idretten, og spesielt prosjekter, har 
kommet godt ut av situasjonen. 
Myndighetene vedtok å utbetale 
spillemidler dette året. Det var planlagt 
utbetalt de kommende årene.  

Dette har ført til at vi har kunnet 
nedbetale en god del av de to lånene 
klubben har. 
Dette er en positiv sak i den spesielle tida 
vi er inne i. 

           Arve 

 

 

10 PÅ TOPP 

10 på topp i Levanger har nå gjennomført 

sin 15. sesong. 
Prosjektet startet i 2006 med 10 topper – 
dette har blitt utviklet til nå å være 20 
topper. Sesongen startet 1. februar og 
avsluttes 15. oktober. 
Dette er et prosjekt ledet av Levanger 
Idrettsråd i samarbeid med idrettslagene 
rundt om i kommunen. Samarbeidet har 
fungert veldig godt. 
Konvolutter på diverse steder i kommunen, 
også på Joker på Ekne. Grunnet Korona og 
smittefare ble bøkene i kassene i år samlet 
inn. 

For å bli premiert må turene registreres på 

nettet www.levangeridrett.no 

 

Oppslutningen har vært god i alle år. 

I 2006  ble det registrert 1.900 deltakere og 

i 2020 ble det registrert ca 8.000 deltakere. 

Ca. 21.300 besøk er registrert på nettet. 

Ca 830 har besøkt over 10 topper, og disse 

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. 
Levanger Arboret på Staup er den mest 
besøkte toppen med over 5.000 besøk. 

Storheia har ca 1.800 besøk, 

Våttåberget har ca 3.000 besøk 
Hibergtjønna har ca 2.500 besøk 
 
 

http://www.levangeridrett.no/
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Neste sesong 
Ny sesong starter 1.februar 2021 og vil vare 
til 15. oktober. Konvolutter vil være klare 
for salg fra midten av januar. 
Det er gitt tillatelse å legge ut bøker i 
kassene igjen. Det blir bra etter som mange 
har savnet bøkene. 
Prisen på konvolutter blir uendret - kr. 200 
for hele familien. 

I neste års utgave blir 6 topper byttet ut 
med nye spennende turmål. 

Litjheia på Frosta blir byttet ut med 

Storheia. 

Våttåberget blir fortsatt med. 
Hibergjønna blir fortsatt med.  
 
Informasjon finnes på 
www.levangeridrett.no  
Ønsker alle mange fine turer i 2021.  

            
          Arve Brenne 

 
INFO FRA EKNE UL 
 
Ekne Ungdomslag ønsker å gi en kort 
orientering om våre aktiviteter i året som 
har gått og planer framover. Året 2020 vil 
også for Ekne UL stå i koronaens tegn. Da 
landet stengte ned i midten av mars 
opphørte så godt som alt av utleie av 
huset vårt, Haugen.  Av samme grunn har 
vi heller ikke hatt noen egne arrangement. 
   Quizkveld Et unntak er en quizkveld i 
oktober etter FHI's retningslinjer. Det er 
tydelig at mange savnet å få komme ut og 
treffe andre. Det har vært mange positive 
tilbakemeldinger, og vi tar sikte på å 
arrangere noe lignende i månedsskiftet 
januar/februar 2021.  
   Teatergruppa Vi skal heller ikke glemme 
teatergruppa som i januar viste fram sin 
forestilling «Panikk på pensjonatet». Fire 
fulle hus forteller vel at dette var 
populært. De var også godt i gang med å 

øve inn en forestilling for januar 2021, 
men på grunn av koronaen valgte de å 
utsette dette til høsten 2021.  
   Haugen Vi har også benyttet året 2020 til 
et lenge etterlengtet vedlikehold av 
Haugen. Veggen mot innkjørselen var 
dårlig isolert og kald og trengte et 
malingsstrøk eller to. Vedlikeholdsarbeider 
ble utført på dugnad i sommer/høst. Vegg 
og vinduer/dører ved inngangsparti har 
også fått et nytt malingsstrøk. Dette er et 
arbeid vi vil fortsette med i 2021. Det 
meste arbeidet må gjøres som dugnad, og 
vi håper alle viser en positiv innstilling til 
dette når dere blir bedt om å delta. 
 
Vi ønsker alle ei god og fredfull jul. Vi 
håper at alle får et positivt år i 2021 og at 
koronaen slipper taket. 

           Steinar Vestli 
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JULA  PÅ  EKNE  2020
 
   

Julaften:  Ekne kirke kl. 15.00 
   Familiegudstjeneste v/ Eirik Magne Bakken 
   Påmelding, se informasjon fra kirken   
 
2. juledag:  Ekne kirke kl. 11.00 

Høytidsgudstjeneste    
 
4.juledag:  Tradisjonell Romjulsmarsj v/ Ekne IL 
(28.des.)  Bålkaffe innen trygge rammer ved Mølla kl 12:00 -14:00 
   Lang runde rundt Siem og kortere runde om Perssve og Dalen 
 
6. juledag:  Tradisjonell juletrefest, Bedehuset kl. 18:00 
(30.des.)  for hele familien. Det tas forbehold om koronarestriksjoner; 

se FB-sida til Ekne Normisjon for oppdatert info 

                                       arr. Normisjon  
 

REDAKSJONEN 

ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår! 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marit Dahlen 


