Uge 47-48 i Alken:
Onsdag 21. november kl. 19.30: Koncert
med Alken-koret og Skanderborg
mandskor i Dover Kirke.

18. nov. 2007 * Adele med to kor.
Koncerten onsdag 21. november kl.
19.30 i Dover Kirke byder på Adele
Davis Boe som solist med ikke færre
end to kor: Skanderborg Mandskor og
Alken-koret. Programmet er bl.a.
amerikanske spirituals. Koncerten er
arrangeret af Menighedsrådet, og der
er gratis adgang.

Torsdag 22. november kl. 8-9:
Morgenrørelse på mejeriet. Læs mere.
Fredag 23. november: Fredagsbar med
Mr. Barti på mejeriet.

18. nov. 2007 *

Barti-bar. - Vi har gjort et scoop, lyder det
fra Jens Langkjær Nielsen: Den førstkommende
fredagsbar - fredag 23. november - er blevet
begunstiget med international optræden. Mr.
Barti kommer kl. 22, men allerede kl. 21 åbner
baren. Entré: 25 kr.
19. nov. 2007 *

Vandværksfolk på besøg. Den årlige
aflæsning af vandure: Denne gang vil én fra
vandværkets bestyrelse komme og læse
vandmåleren af lørdag 1. eller søndag 2. december.
De vil kontrollere, at måleren fungerer og forsøge
at få et skøn over vandforbruget, siger Lars
Christensen.
17. nov. 2007 *

Fra Alkenvej og
Søbjergvej til
Emborgvej. Ingrid Robak og
Mogens Andersen har købt
hus sammen. Læs mere.

16. nov. 2007 *

Tangoens trin. Ihærdige dansere træner
tango hver søndag på mejeriet. Se fotoserie. (Fotos: Sanne

Dudoret)
13. nov. 2007 * Venstrefløjen vandt i Bjedstrup. Stod det til
de 724 vælgere på Bjedstrup Skole, havde Anders
Fogh ikke fortsat. Den røde blok fik 54,7 pct. og den blå
45,2 pct. SF ville med 21,1 pct. blive større end S med
17,3 pct. V tabte 40 stemmer ift. sidste valg, men

Mandag 26. november kl. 8-9:
Morgenrørelse på mejeriet. Læs mere
Onsdag 28. november: Fællesspisning på
mejeriet - lammeholdet.

var med 27,8 pct. stadig størst. Enhedslisten og DF fik
begge 8,2 pct. og blev større end både K og RV. Se
selv de lokale valgtal og bemærk en flot
stemmeprocent på 91,7.
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