9. mar. 2008 * Rollemodeller... - hvad så med
fuldskab? Lars Christensen undres ved flere ting
ved mejeriets nye rygepolitik: Hvorfor er den
vedtaget i bestyrelsen og ikke på en
generalforsamling? Hvad er et
børnearrangement? Og hvis det skal handle om
at være rollemodeller for børn, hvad så med
fuldskab f.eks. til byfesten, spørger han. Læs
smalltalken.
7. mar. 2008 * Tag med til Belgien. På torsdag er
der orienteringsmøde om Alken-Alken-Alkenturen til Belgien i pinsen, oplyser Troels Larsen.
Om hvad, hvordan og hvor meget. Altså
torsdag 13. marts kl. 18.30-20.
6. mar. 2008 *

Klar til korets forårssæson. Ni øvegange på mejeriet
med start søndag 9. marts. Ellers 30. marts, 13. april, 20. april, 27.
april, 18. maj, 1. juni, 8. juni og 22. juni. Normalt fra kl. 17-19, men
på søndag kl. 15-17. Nye sangere er velkomne.

Uge 11 * Poul Westesen og hans belgiske ven,
Wim Thomas, ved det seneste Alkentræf her i
Alken sommeren 2006. (Foto: Birgit Pohle)

Uge 11 i Alken:
Søndag 9. marts kl. 15-17: Alkenkoret på mejeriet.
Søndag 9. marts kl. 17.30-19.30:
Tango for tilmeldte på mejeriet.
Tirsdag 11. marts kl. 19-20: Qigong
og kl. 20-21: Stemmeværksted på
mejeriet.
Torsdag 13. marts kl. 18.30-20: Møde
på mejeriet om Alken-Alken-Alkenturen til Belgien i pinsen.
Torsdag 13. marts kl. 20-21.30: Salsa
for tilmeldte på mejeriet.
Fredag 14. marts kl. 19.30:
Generalforsamling i vandværket på
Alken Mejeri.
Søndag 16. marts kl. 15-17: Tango
for tilmeldte på mejeriet.

Generalforsamlingen i Alken Mejeri:
Torsdag 27. marts kl. 20
6. mar. 2008 * Alken på afstand. Op ad den gamle skolesti mod
Bjedstrup og så et kig - og et klik - over venstre skulder. (Foto: Gitte
Møller Madsen)
1. mar. 2008 *

Alken Mejeri er et røgfrit hus. Bestyrelsen har
vedtaget nye rygeregler, så mejeriet nu er røgfrit ved alle
arrangementer. Desuden betyder det, at der ved børnearrangementer også er røgfrit udendørs. Rygereglerne vil blive
gennemgået på generalforsamlingen torsdag 27. marts kl. 20,
men gælder med øjeblikkelig virkning, lyder det.

Kvindefesten bliver i år lørdag 29.
marts.

