25. nov. 2007. *

Hvad står de i kø for? Lam! Lammeholdet inviterer til
lammekølle med rødbedetaffel, flødestuvede kartofler,
peberrodssalat, bagekartofler, tzatziki, tomatsalat, is, kaffe og
the, for 40 kr. Onsdag 28. november kl. 18. Tilmelding til Poul Erik
Mønsted, 50 82 12 50, Sander Jensen, 23 48 98 46 eller hos
købmanden senest tirsdag 27. november kl. 18.
25. nov. 2007. * Alken Breaking Kid News. Dario har en
julekalender. Hver dag åbner han en luge ind til gedeflokkens
univers og glæder sig herfra til at fortælle, kommentere og ikke
mindst bræge dagens historie - om folk og især fæ i den lille by.

* Mr. Barti på mejeriet for første gang.
Børn og voksne samlede sig i fredags i
baren, hvor en ganske særlig pianist underholdt.
Af træ og ført i tråde, men aldeles levende. (Foto:

25. nov. 2007

Uge 48 * Anne Mette Granner i Alken West End
melder sig nu i rækken af vejboder med "Gaven
til mor" baseret på impulskøb og ærlige kunder.
Imens snedkererer Jan Mikael en mere bestandig
bod. (Foto: Knud Abildtrup)

Uge 48-49 i Alken:

Jens Jessen) (Se flere fotos)

Mandag 26. november kl. 8-9:
Morgenrørelse på mejeriet. Læs mere
* Mulighedernes rum eller
tomt klasseværelse? Tove Nyholm
reflektererer over indretningen af
mejerisalen - vejrmøller, stearinlys - og
borde/stole. Læs mere på smalltalken.

25. nov. 2007

Onsdag 28. november:
Fællesspisning - lammeholdet.
Torsdag 29. november kl. 8-9:
Morgenrørelse på mejeriet. Læs mere.
Lørdag 1. og søndag 2. december kl.
10-17: Julemarked på Alken Mejeri.

22. nov. 2007 *

Amazing Adele and her two choirs. Adele Boe med
to kor fyldte onsdag kirken med tilhørere. (Foto: Sanne Dudoret)

22. nov. 2007 *

Biltyve på flugt stoppet ved jernbanebroen. En hidsig
biljagt stoppede pludseligt torsdag morgen kl. 2 på broen over
jernbanen på Emborgvej, skriver Midtjyllands Avis. To unge
mænd på flugt fra politiet i en stjålet BMW bankede med fuld
fart ind i autoværnet med forhjulene ud over skrænten.

