7. okt. 2007 * Shamanistiske ritualer. Den sibiriske
shaman Ahamkara, der også var i Alken i
foråret, besøger igen Birgit Bune og
gennemfører denne gang to dødsritualer 25.
og 26. oktober. Læs mere.
7. okt. 2007 * Jubilæum i tåge. Rideklubben havde stævne lørdag,
hvor bl.a. ponyen Klaus, der har gjort alle klubbens 20 år med,
deltog. Se resultaterne.

* Opdag det "rigtige" Alken. Find ud af, hvad en
spang er. Hør om områdets historie, stil spørgsmål til lodsejerne og nyd den enestående natur sammen med en masse andre,
når sporet mellem Alken, Bjedstrup og Svejstrup skal indvies
søndag 21. oktober kl. 10. Læs mere.
6. okt. 2007

Uge 41 i Alken:

7. okt. 2007 * Ny tid: Hans i radioen på søndag 14.
oktober kl. 8.03. I P1-programmet Mennesker
og tro fortæller Hans Lyngsgaard, Svejstrup, om
sin 2.000 km og fire måneder lange pilgrimsvandring. Læs mere.

Mandag 8. oktober kl. 8-9:
Morgenrørelse på mejeriet. Læs mere

* Én mindre. Pr. 1. januar 2007 boede ifølge Danmarks
Statistik 258 personer inden for byskiltene - mod de 259 året før.
3. okt. 2007

* Præmier og ponyer. Rideklubben
holdt 20 års jubilæum forrige weekend. Se fotos
bl.a. af alletiders bedste AOR-hest - fra dagen og en særlig jubilæumssang, der begynder
sådan: "Langt ude på landet lå en lille by /
aldrig så jeg så dejlig en by"... og "I den lille by
der var en venlig mand / aldrig så jeg så venlig
en mand". Få hele sangen med her.

2. okt. 2007

* 24 flere end sidste år. ABAF-kasserer Eva
Nikolajsen leverer en sidste statistik, for hun regner
ikke med, at der kommer så mange flere
medlemmer i år. Vi er nu oppe på 243 medlemmer
ialt, 158 voksne og 85 børn og unge under 25. Der er
24 nye medlemmer i forhold til 2006, og det er da
bare skønt!

2. okt. 2007

243

* For få til qigong. Susanne Emmysdatter stopper qigong
på mejeriet i år på grund af for få tilmeldte.

2. okt. 2007

6.okt. * Tre trillebørfulde snask fra tagrenderne
blev det til. Benjamin Hoff, Eva Nikolajsen og her
Jan Andresen tog sidste søndag en omgang
prisværdig oprensning på mejeritaget for at
forebygge fugt og råd. (Foto: Knud Abildtrup)

Onsdag 10. oktober kl. 18.30:
Motorcykeltur fra mejeriet.
Torsdag 11. oktober kl. 8-9:
Morgenrørelse på mejeriet. Læs mere.

