* Dario har ikke så
meget forstand på
computere.
16. dec. 2007

Læs mere

16.
dec.

* Stem på Holger - igen. Nu har en
anden af sangene fra "På gyngende grund" fået
en chance på Dansktoppen. To radiolyttere, Jan
Andresen og Lars Christensen, gjorde i dag den
intetanende Holger Vig opmærksom på
sangens bobler-status som nr. 11. Så nu skal der
stemmes - via sms. Man sender budskabet dktop
11 til nummer 1212. NB. Sidste frist søndag kl. 18.
15. dec. 2007

15. dec. 2007 *

Årets Freddie blev.... Ja, det kan du
læse her, hvor det også fremgår, hvem der blev
"Årets Par", "Årets Gueststar", hvem der fyldte 43
år i går, hvorfor der kom mange gæster efter kl.
23, og hvem der med et enkelt kast med en
terning vandt en genstand pr. bar i hele 2008.
Læs mere.

14. dec. 2007 *

Firebandens og gruppernes
arbejde. Planer og overslag fra mødet 6.
december om en tiårig renoveringsplan
for mejeriet er nu at læse her. Se en
gennemgang af bygningen, der bl.a.
handler om skorstenen, der skal ned, og
tagrender, der skal renses. Læs
om brandinspektionens krav. Se et
finansielt idekatalog med tre niveauer
for renovering - fra en halv til to
millioner. Og læs Eva Nikolajsens
mødereferat.
12. dec. 2007 * Hallo: Nybyggeri-debat op til overfladen. Med "firebanden" i spidsen blev der på et møde 6. december drøftet
tiårsplan, energi i mere end én forstand og helt nybygget
forsamlingshus på legepladsen. 18 aktive snakkede brug af
førstesalen, masseovn, støttemuligheder - og så blev ideen om et
nybyggeri vendt officielt - bl.a. efter en af firebande-grupperne har
besøgt det nye Vinding Beboerhus. Læs Eva Nikolajsens fyldige referat.

Uge 51 * Der er rift om at blive Ugens Foto. Senest
har Lis Norlander undret sig over, hvorfor hun ikke
har været på endnu. Så her er Lis med stave under indvielsen af den nye natursti. (Foto:
Sanne Dudoret)

Uge 50-51 i Alken:
Søndag 16. kl. 13-19 og mandag 17.
december kl. 17-19: Jul i værkstedet,
Alkenvej 59.

