7. sep. * Mejeri-formand har ændret mening.
Formanden for Alken Mejeri, Bo Elkjær Madsen,
har ellers ikke ønsket at smide brugere - af bl.a.
musikrummet - ud fra mejeriet for at kunne leje ud
til Håndtryk. Nu har han skiftet holdning - læs
hvorfor. Husk generalforsamling tirsdag 11.
september. Læs indkaldelse. Se skitseforslag. Læs mere om
baggrunden på Håndtryk.

6. sep. *

Vædebrovej-projektet trækker
ud. Der skulle egentlig have været
borgermøde på mejeriet før
sommerferien om fremtiden for Fru
Foustads hus. Og der er ikke sket noget
på grunden eller med bygningerne.
Læs, hvad konsulent Bendt Nielsen
forklarer her. (Foto: Knud Abildtrup)

6. sep. * Cyklende børn, der sjusker. Eva
Nikolajsen appellerer til forældre med
børn, der cykler til skole: - Jeg har set en
del børn sjuske, når de skal fra
Emborgvej ud på cykelstien langs
Skanderborgvej. De ser sig ikke ordentligt
for og bringer sig selv (og i nogle tilfælde
også mindre søskende) i fare.
Min far lavede ”overraskelsesopsyn” på mig ved de farlige
steder på min skolevej, og det lærte jeg meget af!! Og det er
bare én måde at lære sit barn at passe bedre på sig selv og
andre.
Venlig hilsen Eva, en forhenværende cykelsjuske.

6. sep. *

Så er qigong blevet gratis. Efter en
lang sommer starter qigong igen, oplyser
Susanne Emmysdatter Behnke, Boesvej. Hver
tirsdag aften kl. 19.30 - 21 på Alken Mejeri
med start 18. september. Det koster ikke
noget. Læs mere.

9. sep. * Swing low - sweet chariot. Adele Boe
gav smagsprøver på sine spirituals under
Gøglertræf. (Foto: Sanne Dudoret)

Uge 37-38 i Alken:
Tirsdag 11. september kl. 20:
Ekstraordinær generalforsamling i
Alken Mejeri. Læs mere.
Onsdag 12. september kl. 19:
Motorcykeltur fra mejeriet.
Torsdag 13. september kl. 8-9:
Morgenrørelse på mejeriet. Læs mere.
Torsdag 13. september kl. 15-18:
Bordtennis og billard på mejeriet.
Søndag 16. september kl. 15-17:
Tango-undervisning - for tilmeldte på mejeriet.
Mandag 17. september kl. 8-9:
Morgenrørelse på mejeriet. Læs mere.
Tirsdag 18. september kl. 19.30-21:
Qigong på mejeriet. Læs mere.
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Gi' dit besyv med på:
ALKEN ... og læs bl.a.,
hvad Peter Gregersen skriver om Håndtryk på mejeriet.

Lørdag 22. september: Armada-tur til
Hem Odde. (Foto: Sanne Dudoret)

