Chekhov-stykket kan nås i ferien. Det
romantiske drama, Wood Demon går på AAITC,
Aarhus International Theatre Company med
Mikhail Belinson, Alken, som instruktør 15.-24.
oktober kl. 19. Læs mere om Chekhovs tidlige
mesterværk.
12. okt. *

12. okt. 2007 *

Nu må vi bruge den øverste
etage. Mejeribestyrelsen har afgjort, at
førstesalen frit kan bruges til
borgerforenings-aktiviteter af
medlemmer af begge foreninger - men
ikke bestilles. En gasvarmer kan bruges.
Læs hele referatet.

14. okt. * To mavedansere, der senest optrådte
ved byfesten i Alken, dukkede også op, da
multibanen blev indviet i Bjedstrup i
mandags. (Foto: Jens Jessen)

12. okt. 2007 *

Nye møbler skal blive. Mejeribestyrelsen har netop
bestemt, at de nye møbler ikke må fjernes - eller bruges
udendørs. De gamle møbler kan derimod godt lejes ud separat det koster halv pris af mejerilejen. Læs hele referatet.
12. okt. 2007 *

I dag var en særlig dag i
Bjedstrup. Gymnastikforeningens
multibane blev indviet, og fotograf Jens
Jessen var på pletten. Se mere.

* 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.
6. okt. 2007

Læs mere.

11. okt. 2007 *

På gensyn næste år. Mc’erne holder pause, indtil
foråret, fortæller Jens Jessen om onsdagsturene på mc.

Har du gået på Bjedstrup Skole?
Gamle elever og andre vidner
søges. Fra den stråtækte i 30’rne,
den lukningstruede i 90’erne, den
blomstrende og nu snart jubilerende
skole.
* Vær med til at tegne et
mangfoldigt skolebillede gennem
alle årene til et 150 års-skrift i 2008.
* Kan du huske fangelegen og
skolekomedien? Har du stadig fotos,
karakterbogen, stileheftet,
anekdoten? Eller bare lyst til at
fortælle en god historie?
* Alle bidrag fra dig, dine forældre
og bedsteforældre er velkomne. *
Henvendelse journalist Knud
Abildtrup, Alkenvej 161, 8660
Skanderborg, tlf. 86 57 72 76,
knudabildtrup@macalken.dk.

