* Ungt madhold bag stærk og let vintermad. Med
mange unge blandt kokkene og en håndboldlandskamp som
baggrund nød en fyldt sal fællesspisningen, der var stærk
som peberrodssalaten og let som danserinde-desserten. Line
Dalsgaard har opskriften. Tak for mad.

24. jan. 2008

* Siv på vej til Nicaragua. Fredag er
Siv Werner Hansen indrulleret i Nicaraguabrigaden 2008. Hun skifter køkkenet i Bjedstrup
Børnehus ud med tre måneders
kulturudveksling og solidaritetsarbejde. Siv
sender rejsebreve hjem til alken.dk. Se indtil
videre mere om Nicaraguabrigaden. (Foto: Sanne

24. jan. 2008

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:
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.

* Ny mand hos købmanden. - Så har jeg
atter været så heldig at få fat i en af de friske
unge fyre her fra Alken til at arbejde i forretningen.
Denne gang er det Torkil Larsen, som spreder
noget af den glæde, han altid strutter af, skriver
Birgit Pohle.

24. jan. 2008

* Fastelavnsfesten bliver måske aflyst i år! Vores
traditionsrige og højt besungne optog gennem byen,
tøndeslagningen med slag i og de dejlige fastelavnsboller må
måske vente til næste år!! Tovholdere efterlyses. Kontakt Eva
Nikolajsen, Emborgvej 109, 86 57 79 80.

23. jan. 2008

23. jan. 2008 *

Fra saltsøer og varme kilder.
To Alken-familier er i Bolivia og skriver
hjem. Læs mere og se fotos på smalltalken.

20. jan. 2008 *

Kvindefest-datoen fastsat. Kvindefesten
på Alken Mejeri år 2008 bliver lørdag 29. marts,
oplyser Søs Nielsen, der er én af arrangørerne. Flere
oplysninger følger. Se fotos fra Kvindefesten 2007.

17. jan. 2008 * Musikglade testpersoner søges. Supporter Peter
"Tigermand" Dalsgaard fra Svejstrup søger musikglade
testpersoner til akustiske House Concerts - en intim koncertform
lånt i USA.

17. 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. Se
Brian Falks hjemmeside.

