23. dec. 2007 *

Hvordan kan dette
af afgive sin stemme have
noget med demokrati at gøre?

Læs mere

23.
dec.

22. dec. 2007 *

Arrivas køreplan for 2008. Thomas Tjørnehøj
har forberedt et udkast til køreplanen til alken.dk og beder folk
om at tjekke, om han har overset noget, og i givet fald sige til
på 86 57 79 80, SMS 27-42 86 22 eller e-post thtjo@postkasse.net.
Så kommer der en ny og forhåbentlig fejlfri udgave efter nytår.

Uge 52 * Darios mor - Eva Michaelsen - ude i den
natur, hvor hun ikke barer aflurer og aflytter
geder, men også vandrer. Her på
den fællesvandring, der blev en af de helt store
begivenheder i Alken i 2007. Tak for
julekalenderen! (Foto: Sanne Dudoret)

Uge 52 i Alken:
22. dec. 2007 *

Poul Erik kom
forbi. Med et sigende foto
og et til lejligheden kreeret
digt sætter Poul Erik
Mønsted fokus på en
mejeri-bagside:

Fredag 28. december kl. 19.30:
Julejazz på mejeriet.

Der er et yndigt land / Det
ligner tit en skraldespand.
Glædelig jul, Poul Erik.
Børnehus siden '91. Med nachos og
popcorn, taler og mange gæster var der i
eftermiddag farvel-reception til pædagog og
souschef Estrid Bek Craig. Estrids første
ansættelse i børnehuset var i 1994, men før da
var hun fra første færd i 1991 med i
arbejdsgruppen, der dokumenterede behovet,
lagde pres på og og gødede jorden for den
lokale institution, der skulle blive hendes
længstvarende arbejdsplads - til nu.

20. dec. 2007 *

19. dec. 2007 * Mink på spil. Forleden opdagede Henri
Vivike en gråviolet mink ved søbredden. En af hans
hunde jagtede - forgæves - den lille løsslupne
fætter, der kan være et træls bekendtskab for bl.a.
ænder og høns.

* Så røg også mellembygningen. Og firmaet, der fik
nedrivningsarbejdet af Fru Foustads Hus på Vædebrovej 53, er
ved at planere. Kun staldbygningen står tilbage.

19. dec. 2007

* Bogen om Dakbjærg. En 9. klasse
har illustreret lokale sagn - bl.a. om
de dansende piger med hul i ryggen.

