Uge 33 i Alken:
Mandag 13. august kl. 8-9
Morgentræning på mejeriet. Læs mere.
Tirsdag 14. august kl. 19: Alken-koret
øver på mejeriet. Læs mere.
Onsdag 15. august kl. 19:
Motorcykeltur fra mejeriet.
Torsdag 16. august kl. 15-18:
Bordtennis og billard for unge på
mejeriet.
* Søndag altid sjovest. Holger Vig minder om, at søndag
efter byfesten - hvor sløve, men målrettede folk får ryddet op
mellem teltstænger og kvartfyldte fustager. Han var sidste år en
af hard-core oprydderne og håber, at mange dukker op fra ved
10-11-tiden. (Foto fra byfesten 2006: Pernille Elkjær Madsen)
10. aug.

9. aug. * Mc-prøveballonen godt i
luften. Så godt som alle Alken og
omegns motorcyklister var af huse
ved den første tur, oplyser Jens
Jessen. Ti mænd og kvinder på otte
motorcykler af varierende
slagvolumen og alder. Prøven på at
samle motorcyklister i Alken er
nu gjort permanent, foreløbig hver
onsdag, så vel mødt onsdag 15. aug.
kl. 19 - vi skal lige sparke dæk et
kvarters tid, så vi er i sadlen kvart
over. (Foto: Jens Jessen)

Lørdag 18. august BYFEST:
Kl. 9-10 Morgenkaffe og kl. 10-12:
Banko på mejeriet.
Kl 13-17: På legepladsen: Boder,
skydetelt, ansigtsmaling, spillebule,
brændekast, pølser, pandekager og
kolde drikke. Kaffe, te og kage. Koldt
fadøl i baren.

8. aug. *

Alken Bladet er på gaden.
Med Mogens Andersen i skudposition
på forsiden er bladet fra ABAF nu
udkommet. For første gang er
det Bjarne Toudahls Håndtryk, der
har stået for trykningen. Læs bl.a.
interviewet med Via Lütken Petersen,
Emborgvej, byfestprogrammet og
midtersidernes børneopgaver - med
præmier fra byfestbaren. Bladene er
delt ud af Laura Gewitz med familie,
og ekstra eksemplarer kan fås i Alken
Minimarked.

Nu 228 medlemmer i ABAF. Kasserer Eva
Nikolajsen melder om 19 nye medlemmer bare i
Alken by, og 4 nye på Vædebrovej. Eva byder
velkommen til alle nye og opfordrer desuden
stadig til at få betalt kontingent inden
udgangen af august.

Fredag 17. august kl. 8-9
Morgentræning på mejeriet. Læs mere.

Kl. 18-19.30: Grillen er klar - tag selv
mad med.
Kl. 19.30-21: Showtime. Blandet
underholdning fra scenen.
Byfestbal med Soul66.

8. aug. *

228

Søndag 19. august fra kl. 10:
Oprydning og udhviling.

