29. juli *

Alken får Gøglertræf. Finn
Bech-Nielsen, Emborgvej 111, vil nu
give sit særlige bidrag til Alken. Hans
yndlingsgøgler Tonny Trifolikom har
allerede meldt sin ankomst til
gøglertræf 25. august, der skal
foregå i Finns have, på legepladsen
og på mejeriet. Finn "Badutski"
er netop fyldt 50, så træffet er også
fødselsdag med lagkage fra kl. 15. Se
plakaten og Læs mere.
26. juli *

Olga Fjords Spejderhonnørmarch nu
på nettet. I 1956 komponerede Olga fra
Søbjergvej en march for Hendes Majestæt
Dronning Ingrid - og som en hyldest til det
danske spejderkorpssamfund. Den Kongelige
Livgardes Musikkorps indspillede den i 1998 i
anledning af dronningens 50 års jubilæum
som protektor for Børnehjælpsdagen. Hør
marchen her.

De første 65 dvd-film klar til ny
byttecentral. Jens Krag fra Søbjergvej
har taget forslaget om film-bytte op
og har selv en masse til at begynde
med. Han foreslår en fast åbningstid måske på mejeriet? Læs hele
forslaget (fra 25. juli) på smalltalken.

28. juli * Et klassisk sommermotiv i Alken:
Spandene med solsikker er fremme hos Poul og
Marie Westesen, og Maibritt Ravn har valgt den
fineste buket.( Foto: Knud Abildtrup)

Uge 31-32 i Alken:
Tirsdag 31. juli kl. 19-20.30: Qigong
på mejeriet. Læs mere.
Torsdag 2. august kl. 15-18:
Bordtennis og billard for unge på
mejeriet.
Tirsdag 7. juli kl. 19-20.30: Qigong på
mejeriet. Læs mere.

25. juli *

Da de gravede tørv i Alken
Enge for 60 år siden. Læs, hvad
Rudolf Foustad husker om klyner,
sluffer, tipvogne - og Alkenvognmanden, der måtte en tur i
spjældet efter tørveperioden - her.

Torsdag 9. august kl. 15-18:
Bordtennis og billard for unge på
mejeriet.

22. juli *

Soul66 spiller til
byfestbal i år. Det syv
mand store soulband
optrådte på Alken
Mejeri i pinsen 2006 og
leverer nu
soulklassikkere af bl.a.
Otis Redding, Wilson
Pickett og Ray Charles
til byfest 18. august.

BYFEST Lørdag 18. august. Kryds i
kalenderen. (Poul og Majbritt Ravn i
aftenunderholdningen sidste år Foto: Sanne
Dudoret).

19. juli *

Stråhat, madkurv og søgang. Årets
Armada-tur til Hem Odde: Lørdag 22.
september. (Foto: Sanne Dudoret)

