* Vind en cykel. De næste fire
uger er der fødselsdagssalg i alle Sparbutikker, og hver forretning trækker lod
om en cykel til 4000 kr., fortæller Birgit
Pohle. Hun vil den første uge forsøge at
lave et nyt tilbud hver dag, så det er
bare med at kikke forbi.

16. sep.

* En fremstrakt hånd. Det har gjort stort
indtryk på manden bag Foreningen Håndtryk,
Bjarne Toudahl, at Alken så massivt har støttet
hans initiativ om et værksted for
udviklingshæmmede. Læs hvad han skriver under
15. sep.

overskriften "En fremstrakt hånd".

* Tiårsplan for mejeriet. Alkens to
bestyrelser har nedsat en gruppe til at
lave et udkast til en ti-årig
renoveringsplan for mejeriet: Mogens
Andersen, Benjamin Hoff, Jens Jacobsen
og Eva Nikolajsen. De skal få eksterne
14. sep.

eksperter til at vurdere og komme med idéer, sætte delprojekter
op og sætte andre udvalg igang med lån- og fondssøgning. I
det hele taget få sat gang i en udvikling, som kan føre til ”mere
mejeri” til hele byen. Læs hele referatet.
14. sep. * Multibanen i konstant
brug. Så er den der resultatet af Dover GF's seje
træk. Læs mere om den 16 x
32 meter nye kunststofbane
på sportspladsen i Bjedstrup.
(Foto: Jens Jessen)

* Tidligt mørkt. Motorcyklisterne kører på tur onsdag aften
lidt endnu, men starten er rykket til 18.30, oplyser Jens Jessen.

14. sep.

12. sep. * Solid opbakning til mejeriets bestyrelse. Udlejning til
Håndtryk på en tiårsaftale er rykket et vigtigt skridt nærmere.
Omkring 30 ud af 33 rakte armen i vejret, da der på den
ekstraordinære generalforsamling i aftes skulle stemmes om at
give bestyrelsen grønt lys til at forhandle en aftale på plads.

16. sep. * Årets bydyst bød på traktordæk-rulning.
Her Freya Herrik og Julie Belinson i en alternativ
udnyttelse. (Foto: Andrea Møller Gregersen)

Uge 38-39 i Alken:
Tirsdag 18. september kl. 19.30-21:
Qigong på mejeriet. Læs mere.
Onsdag 19. september kl. 18.30:
Motorcykeltur fra mejeriet.
Torsdag 20. september kl. 8-9:
Morgenrørelse på mejeriet. Læs mere.
Lørdag 22. september kl. 10: Åbent
hus i rideklubben. Læs mere.
Lørdag 22. september: Armada-tur til
Hem Odde. (Foto: Sanne Dudoret)

