* Google
Adsense smed alken.dk ud
igen. Ikke flere små
annoncer øverst på siderne.
16. mar. 2008

Læs mere.

Uge 12 * Skolefesten i Bjedstrup var rigtig godt
besøgt i år - 5 klasse opførte "Den grimme
Kælling". . (Foto: Jens Jessen)

Uge 12 i Alken:
Vandværksalarm pr. sms. De fleste i bestyrelsen får
nu automatisk en sms, hvis der er problemer på vandværket, så
de kan rykke ud. Kommunens uanmeldte besøg gav et godt
resultat mht. vedligehold og standard. Flot klaret! Læs om
generalforsamlingen - der kom syv - og om nyskabelsen øl i
rørene.
15. mar. 2008 *

* Den grimme kælling.
Skolefesten var i år usædvanlig
velbesøgt. Femte klasse gav alt, hvad
de havde i sig, og høstede fortjent et
meget stort bifald. Forestillingen "Den
grimme kælling" havde alt, man kan
ønske sig af ænder, H.C.
Andersenagtigt eventyr, en frysende
kejser og meget mere, fortæller Jens
Jessen. Efter forestillingen spillede Kalle
Nielsen, den tidligere pedel, op til dans.
Her Katrine Nielsen. (Foto: Jens Jessen)
14. mar. 2008

* Det ligner ikke Alken Mejeri at
køre sådan en beslutning hen over hovedet
på medlemmerne, skriver Jens Langkjær
bl.a. om rygepolitikken. Se smalltalken.
14. mar. 2008

* Sjovt at rydde op. Apropos Grethe
Damholt og hendes plastikpose efterlyser Eva
Nikolajsen flere til at rydde op her i nærheden af
Alken på en landsdækkende
affaldsindsamlingsdag søndag 13. april.
Tilmelding til evaniko@mail.tele.dk gerne
hurtigt og senest 20. marts.

Tirsdag 18. marts kl. 19-20: Qigong
og kl. 20-21: Stemmeværksted på
mejeriet.
Onsdag 19. marts kl. 20-21.30: Salsa
for tilmeldte på mejeriet.

Torsdag 27. marts kl. 20:
Generalforsamling i Alken Mejeri.

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

11. mar. 2008 * Tre måneder med bl.a.
timedrift, taxa og ventetider. Arrivas
særkøreplan for perioden 30.
marts til 4. juli bør nærstuderes,
skriver Eva Michaelsen. Pga.
sporombygning i døgndrift mellem
Århus og Skanderborg ser det ikke
godt ud for Alken.

13. mar. 2008

10. mar. 2008 * Pinseturen til Alken
gælder bl.a. besøg på bryggeriet
Kerkom, festmiddag, museumsbesøg
eller gåtur i Mombeekvalley.

