20. jan. 2008 *

Så er det ganske vist: Salsa på
Mejeriet med Rufino Almanza som instruktør.
Første gang torsdag 24. januar kl. 20-21.30. I alt
10 gange. Prisen afhænger af antal deltagere.
Vil du gerne være med, men kan ikke første
gang, så giv gerne besked til Edel Laursen, 61
69 72 79, edel.laursen@gmail.com (Foto fra

byfesten 2006, hvor Rufino også instruerede salsatrin: Sanne
Dudoret)

Uge 4 * Louis Nielsen skifter hjul på Birgitte Borchs
bil. Han skal nemlig snart på skiferie i Østrig og er
ved at tjene penge til turen. (Foto: Sanne
Dudoret)

Januar i Alken:
Torsdag 24. januar kl. 18:
Fællesspisning på Alken Mejeri.
Torsdag 24. januar kl. 20-21.30: Salsakursus på mejeriet.

* Folkekøkken med borsjtj og pavola. Januars
fællesspisning er russisk rødbedesuppe - også vegetar - og
marengskage bagefter. Torsdag 24. januar kl. 18. Tilmelding
senest mandag kl. 18 til Line Dalsgaard, Alkenvej 63, eller i Alken
Minimarked. Pris: 35/20 kr. For sen tilmelding betyder opvask.

18. jan. 2008

Mere tango og bal. Anden sæson af TANGOLESSONS
starter med et BAL lørdag 26. januar kl. 21, oplyser Michael
Schmidt. Ballet starter med undervisning ved vores lærer Brian
Falk fra kl. 21-22. Herefter byder vi hinanden op til dans afbrudt
af samtaler med mulighed for køb af øl, vin og vand. Nye
interesserede par, der ønsker at være en del af oplevelsen af at
få tangodansen til at swinge, kan starte nu. Vi danser i en
afslappet atmosfære og hjælper hinanden. Det egentlige
undervisningsforløb er som i efteråret hver søndag fra 15-17 og
starter 3. februar. Pris 800 kr. pr. person.

Lørdag 26. januar kl. 21: Tango-bal
på Alken Mejeri.
Torsdag 31. januar kl. 17.30:
Gudstjeneste i Dover Kirke med
spisning bagefter på Alken Mejeri.

17. jan. 2008 *

15. jan. 2008 *

Nu gælder det tålmodighed. Et stort heppekor fra
Fafner og skolen iført rollespilsudklædning var mandag i
København til optagelse af "Hvem vil være millionær". Ingen må
sige, hvordan det gik, så det må vente til en lørdag aften i marts.

* Søen står højt for tiden.
Omkring 90 cm. over daglig vande,
viser målestokken i Illerup Ås udløb. I
januar 2007 var den dog helt oppe
på 115 cm. (Foto: Sanne Dudoret)
20. jan. 2008

19. jan. 2008

* Dario blev far igen.

* Gypsies kom på Boogielisten i går.

19. jan. 2008

