24. feb. 2008 *

Lidt senere åbent. Birgit Pohle
oplyser, at Alken Minimarked fra 3. marts
ændrer sine åbningstider således: Mandag til
fredag 8.30-18.00 og lørdag-søndag 8.00-14.00.

23. feb. 2008 *

Alken-film på vej. Niels Hovgaard
fra Ry, der har produceret lokalhistoriske film om
bl.a. Ry, Gl. Rye og Boes, er her i år på vej med
én om Alken. Han researcher for tiden blandt
folk med kendskab til de gamle historier og kan
kontaktes med gode ideer på mailadressen
niels.hovgaard@get2net.dk .
* Teater Morganas premiere på "Kort
Sagt" bliver fredag 28. marts på GITIS - med en
åben prøveforestilling på Alken Mejeri onsdag
26. marts kl. 19, oplyser Margit Szlavik.

21. feb. 2008

* I 1918 blev hun født som
skipperdatter i Marstal – sangskriveren
og multikunstneren, seje Olga Fjord Keis,
der på lørdag fylder 90 år. Olga med
det milde smil og det indiskutable talent
for at rime og digte er i dag en af de
ældste beboere i Alken, hvor hun bor
tæt ved børn og børnebørn. Læs om Olgas
90 år på Folk i Alken. (Foto: Sanne Dudoret)

20. feb. 2008

18. feb. 2008 *

Indisk lammegryde og Lines gode
kage. Onsdag 27. februar kl. 18 er der
fællesspisning på mejeriet. Menu: Indisk
lammegryde med ananasris,
agurkemyntesauce og brød. Vegetarmenu:
Grønsagsgryde med samme tilbehør. Kaffe, the
og Lines gode kage. Pris: Voksne 35 kr., børn 20
kr. Tilmelding: Kuvert med bestilling og penge i
Anne Grete Viborgs postkasse, Alkenvej 67a
senest søndag kl 20. 86577298. For sen tilmelding
koster oprydningstjans.
19. feb. 2008 * Mørkning over Alken. Poul Westesen har foreviget et
af årstidens flotte motiver. – foto til højre.

Uge 9 * Gert Dyrlund rydder op efter februarstormens hærgen i egetræet. (Foto: Sanne
Dudoret)

Uge 9 i Alken:

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

Onsdag 27. februar: Alken
Minimarked lukket pga. kursus.
Onsdag 27. februar kl. 18:
Fællesspisning på mejeriet.
Torsdag 28. februar kl. 20-21.30: Salsa
for tilmeldte på mejeriet.

