13. jan. 2008 * Fafners vej til tv-quiz - på video. Mandag går turen til
København for de fire Fafner-drenge med supportere. Se Finn
Mathiasens videofilm, der var med til at vælge rollespils-klubben
ud blandt de heldige. Drengene dyster bl.a. om en million, og
det kan oplyses, at Fafner er en drage med giftigt blod, som
siges at vogte nidkært over sit guld...

Uge 3 * I anledning af Fafners aktuelle bedrifter
skruer Ugens Foto tiden tilbage til maj 2007, hvor
der var rollespil for fuld udblæsning på Bjedstrup
Skole - her med bl.a. Johan Harding Sørensen i
aktion.(Foto: Jens Jessen)

Januar i Alken:
Torsdag 31. januar: Fællesspisning.

13. jan. 2008 *

40-50 gæster til til House Concert på mejeriet fredag,
fortæller Holger Vig. Han var en af de tre optrædende solister,
der efter et sæt til hver lod hatten gå rundt. Stearinlys på
bordene, god stemning og et nyt koncept prøvet af. Folk kom
ikke bare fra Alken, men også Boes, Svejstrup og Skanderborg.
Og så var der fredagsbar bagefter.
8. jan. 2008 *

Fire Fafner-drenge i TV2quiz. Sammen med Marcus
Abrahamsen, Simon Røn Dalsgaard
og Theodor Langston skal Emil Belinson
med i "Hvem vil være millionær Junior". De fire heldige er alle fra den
lokale Rollespilsforening Fafner, der er
blevet udpeget blandt 300 foreninger i
hele landet. Mandag 14. januar kører
op til 50 heppere med til tv-optagelse i
København.

Ældre til Ældre. På Anes Høj bor Finn og Ulla Amsinck,
der for fire år siden tog initiativ til foreningen Ældre til Ældre.
Foreningen har bl.a. opført et ældrehjem i Kalavaryan Hills i
Sydindien - for 150 ældre, der nu får husly og tre daglige
måltider. I februar tager Ulla afsted igen sammen med to andre
fra foreningen. Nu gælder det rent vand. På fotoet er det fru
Kamchi, der får sit livs første briller. Læs mere. Hør radioindslag fra Vita, P1

Alken fra luften. På krak.dk findes
glimrende og skarpe luftfotos, hvor
man nærmest kan zoome helt ned
på sin terrasse, havebord og
gedesti. Men hvornår blev der
luftfotograferet, spørger Eva
Michaelsen. Kom med et bud!

8. jan. 2008 *

Susanne Emmysdatters eventyr-cd
"Ravheksen" kan bl.a. købes i Alken
Minimarked. Læs mere. (under 28. nov.)

