17. feb. 2008 * Atelier på
overetagen. Med
genbrugsstole, -borde og
kunst er Poul Ganers gamle
stue på mejeriet blevet til et
lyst maleværksted med
læse- og caféhjørner. Ikke
mindst Birgitte Borch og
Majbritt Ravn har indrettet.
Læs mere. (Foto: Sanne Dudoret)

Uge 8 * Birgitte Borch fortæller Gitte Møller
Madsen, hvordan hun forestiller sig, atelieret på
overetagen kan blive brugt. (Foto: Sanne
Dudoret)

Uge 8 i Alken:
Tirsdag 19. februar kl. 19-20:
Qigong på på mejeriet. Læs mere
Tirsdag 19. februar kl. 20-21: Kreativt
stemmeværksted på mejeriet. Læs
mere

Onsdag 20. februar kl. 19.30:
Møde på Alkenvej 48 om Landsby-TilLandsby: Alken-Chinenke. Læs mere.
Torsdag 21. februar kl. 19.30:
Generalforsaming i Dover GF i
klubhuset i Bjedstrup.
Torsdag 21. februar kl. 20-21.30: Salsa
for tilmeldte på mejeriet.
Alken-Chinenke. Michael Schmidt og Tove Nyholm
minder om mødet på onsdag 20. februar kl. 19.30 og har fundet
et foto fra deres tre år i Zambia frem - Mbala 1990. Læs om Landsby-Til-

17. feb. 2007 *

Søndag 24. februar kl. 15-17: Tango
for tilmeldte på mejeriet.

Landsby-projektet.

Syv weekender med shamanen. Birgit
Bune minder om syv weekend-moduler i et forløb
med den sibiriske shaman Ahamkara. Fra marts
på Alken Mejeri. Læs mere.
16. feb. 2007 *

* Ned på tiendepladsen. Gypsies blev hængende på
Boogielisten - nu som nummer ti. Sms budskabet "B listen 10" til
1212 - for en krone. Næste gang er fredag kl. 15.30 på DR 1.

Tirsdag 26. februar kl.
19: Generalforsamling i
ABAF på mejeriet. Se
dagsorden.

15. feb. 2008

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

12. feb. 2008 *

Sange for færger. Mangeårige Alkenborger og miljøaktivist Poul Ganer er i fuld sving
med at indsynge en cd med to musikalske
argumenter mod flere broer og dem, der vil
"drøne fra fødsel til grav": Piet Heins "Et ord, mens
motorveje endnu kan undgås" og "Vi vil
sejle". Cd’en skal bl.a. sendes til 179 medlemmer
af Folketinget. Cd'en er faktisk en 20 år gammel
idé, fra før Poul flyttede til Alken i 1988.

13. feb. 2008 * Annonce-Bladet ligger
hos Birgit. Indtil de har fundet et
lokalt bud, ligger Annonce-bladet til
afhentning i Alken Minimarked,
oplyser Birgit Pohle.

