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8. juli *

Eva skaffede ekstra eftermiddagsforbindelse til Alken. En ny Arriva-køreplan
har nu afgang 18.17 fra Århus og ankomst i Alken 18.44 på hverdage med.
Takket være Eva Nikolajsen, der undrede sig over, at forbindelsen faktisk kørte
alligevel - men kun til Skanderborg! Og at det samtidig kunne være svært at
finde siddeplads i den næste afgang 18.42. Hun skrev til Arriva og har nu
fået 18.17-toget med i køreplanen hele vejen. Sejt gået! Læs hele historien.

6. juli * Natputteren og industrivaskeren går på efterløn og
pension. Grethe og Verner Damholdt fra Sandvejen har
gjort de seneste 39 år i Alken med, og nu stopper de på
arbejdsmarkedet – sammen. De voksede op som naboer
og skolekammerater i Christianshede ved Bording. Efter et
par år i Norge, flyttede de i 1968 til Alken – længere oppe
på Sandvejen, hvor nu Ole Keldorf bor. De blev gift i 1969
og byggede nogle år senere selv på Alkenvej 67B, og i de
år blev Morten og Marianne født. Fotoet er fra 1977. Læs
mere.

* Adele Boe indspiller cd. Ved den
seneste fællesspisning afprøvede Adele Davis
Boe nogle af de numre, hun skal indspille på
cd i London sidst i juli. Alkens gospelsanger
nummer ét har valgt at synge en
kombination af evergreens, jazz og
gospel. Senere står den på optræden på
natklub og ved modeshows. De, der ikke var
så heldige at opleve Adele på scenen, får
chancen igen under byfesten. Læs mere.

5. juli

* Store badminton-dag.
Dover GF sætter nu dato på
dagen, hvor man personligt kan
sikre sig en badmintontid på
Bjedstrup Skole næste vinter:
Torsdag 30. august. Først-til-mølleprincippet gælder, oplyser Jan
Malling. Læs mere.
3. juli

* Sypigernes Hus i Alken. To søstre, der altid gik bag efter
hinanden, syede for folk, og troede, at det fedede at drikke
vandværksvand. Læs mere om dem og se, om det mon var dit hus,
der var "Sypigernes Hus".

5. juli

