* Ingen fastelavn uden
tøndeslagning. Aflysning blev der ikke noget af.
Se alken.dk's nyeste fotograf Josefine Malling
Olsens fotoserie fra fastelavn 2008 her. Og giv
lyd med flere royale kattenavne.

3. feb. 2008

* Sidste salsa-chance. Der er plads til
flere, men sidste chance for at være med er på
torsdag 7. februar kl. 20-21.30. Vi er jo igang
med et forløb - bygger lidt nyt på hver gang men det er sjovt, og vi får sved på panden,
oplyser Edel Laursen. Salsa-datoerne er:
7/2 - 21/2 - 28/2 - 6/3 - 12/3 - 19/3 - 27/3 - 3/4.
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Uge 6 * Paola Lund som kunstmaler med Jonas
Granner i kø slår katten af den tønde, der trods
tovholder-mandefald alligevel blev til
noget. (Foto: Josefine Malling Olsen)

Uge 6 og 7 i Alken:
Torsdag 7. februar kl. 20-21.30: Salsa
på mejeriet.
Søndag 10. februar kl. 15-17: Tango
for tilmeldte på mejeriet.

* Ændret kontingent og ændret brugerbetaling. Så er
der generalforsamling i Alken Borger- og Aktivitetsforening tirsdag 26. februar kl. 19 på mejeriet. Læs dagsordenen, hvor
bestyrelsen bl.a. lægger op til nyt kontingent - se flere forslag til
hvordan. Nye måder at betale for brugerbetalte aktiviteter
som kor og dans skal også op at vende - se forslag. Og så er Jan
Mortensen og Jens Jacobsen på valg. (Foto: Sanne Dudoret)
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* Kreativt stemmeværksted. "Dans og
syng med din stemmes kraft" lyder det fra
Susanne Emmysdatter, der lægger op til at lede
efter vejen til stemmens åbning, storhed og
dybde. Opvarmning, bevægelse, "vokalapyk",
sang, kald og lyd. Kurset er gratis og foregår
tirsdage kl. 20-21 på Alken Mejeri - første gang
tirsdag 12. februar kl. 20-21. Se hele opslaget.
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Tirsdag 12. februar kl. 19-20: Kreativt
stemmeværksted på mejeriet.
Søndag 17. februar kl. 15-17: Tango
for tilmeldte på mejeriet.
Tirsdag 26. februar kl. 19:
Generalforsamling i ABAF på
mejeriet.

Kvindefesten bliver i år
lørdag 29. marts.
Se fotos fra Kvindefesten 2007.

* Så blev de nummer
fire. Gypsies er igen kravlet opad på
Boogielisten - her kan man høre
nummeret "Part of me" - og også
stemme igen: Denne gang sms'er
man budskabet "B listen 4" til 1212 for en krone. Næste gang er fredag
kl. 15.30 på DR 1.
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* Fortsat stemmested på Bjedstrup Skole. Det lykkedes
ikke at skaffe flertal i byrådet for at nedlægge syv valgsteder bl.a. Bjedstrup Skole, skriver Midtjyllands Avis. 12 var for, men én
stemte blankt, og 12 var imod - bl.a. Peter Porse (V) fra Boesvej,
der brød med V i den sag.
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