21.
okt. 2007 *

Smuk spor-indvielse med overvældende deltagelse. 135
trampede med på resultatet af tre-fire års tålmodigt og sejt
benarbejde fra Stigruppen: Sporet ved Alken-Bjedstrup-Svejstrup. Se

fotos fra to- og firbenedes søndagstur. (Foto: Sanne Dudoret)

21. okt. 2007 *

Der er ikke penge til at gøre rent på
mejeriet. Ingen er længere ansat til det, og der er
gennemgående for beskidt. Hvad gør vi? Hanne L.
Nielsens skyder en rengørings-debat i gang på
smalltalken. Der er forskellige bud - og flere
umiddelbare skud fra hoften bringer os måske
nærmere et renere mejeri. Kom trygt til tasterne.

Uge 43. * Lars Christensen har lavet
sit livs første sålbænk og skal til den
næste - efter at have kigget Jan
"Murer" over skulderen under fugeog vinduesprojektet på
"Pax". (Foto: Knud Abildtrup)

Uge 43 i Alken:
Mandag 22. oktober kl. 8-9:
Morgenrørelse på mejeriet. Læs
mere

21.
okt. 2007 *

Frem med ideerne til mejeriet. Planlæggergruppen bag
mejeriets store tiårsplan, der skal ligge klar 1. dec., er fyldt med energi
og har delt sig op på fire ansvarsområder. Nu efterspørger de alles
ideer. Læs hele budskabet fra planlægningsgruppen. (Foto: Sidsel Marie Olsen)

20. okt. *

Verdenskendt pianist flytter til Alken. I hvert
fald i november, hvor Mr. Bartis bagmand gennem
20 år , Alex, bor på Alkenvej i anledning af en
dukkefestival på egnen. Mr. Barti, hvis liv hænger i
tynde tråde, kan bookes til optræden
gennem manager Helle Petersen, Emborgvej 121,
86577515, hellinka@hotmail.com.

Torsdag 25. oktober kl. 8-9:
Morgenrørelse på mejeriet. Læs
mere.

Torsdag 25. oktober kl. 18:
Fællesspisning. Aflyst.
Torsdag 25. oktober kl. 19-22:
"Shamanens død 2" på
mejeriet. Læs mere.
Fredag 26. oktober kl. 16-19:
"Shamanens død 3" fra Alkenvej
73. Læs mere.
Søndag 28. oktober kl. 15-17:
Tango på mejeriet for tilmeldte.

19. okt. *

Hvem vandt mon cyklen?
Spændingen i fødselsdags-konkurrencen i
Minimarked er udløst. Tre gange Robak
vandt..

Søndag 28. oktober kl. 17.1519.15: Alken-koret øver.

