* Alken-premiere på
Kort sagt. Teater Morgana
indbyder til forestillingen "Kort
sagt" torsdag 3. april kl. 19 på
mejeriet. Alle fra seks år og opad
er inviterede. Det koster ikke
noget, og bagefter er der en øl
og en vand, lover Kaj Pedersen.
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* Godt nytår!
Lørdag fejrede 25
afghanske familier fra Ry over 90 mennesker muslimsk nytår på Alken
Mejeri . Her Muhammed
Osman, Emborgvej,
sammen med Ole Nielsen.
(Foto: Søs Nielsen)
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* Lenette samler legetøj til Afrika. Så
du Lenette i Morgen-tv forleden? I
rideklubbens spæde barndom var hun blandt
initiativtagerne. Nu har den tidligere Alkenborger Lenette Madsen bl.a. gang i at hjælpe
overfyldte børneværelser af med legetøj til
fordel for børn, for hvem det gør en stor forskel.
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Uge 13 * Så kom der faktisk sne i år. Og Søbjerg
er god at kende for kælkere. Her Jan Mikael,
Anne-Mette og Jonas Granner.(Foto: Søs Nielsen)

Uge 13 i Alken:
Tirsdag 25. marts kl. 19-20: Qigong
og kl. 20-21: Stemmeværksted på
mejeriet.
Torsdag 27. marts kl. 20:
Generalforsamling i Alken Mejeri.
Torsdag 27. marts kl. 20-21.30: Salsa
for tilmeldte på mejeriet.

Lørdag 29. marts:
Kvindefest.

Læs om Legetøj til Afrika.

* Særkøreplan bare for os. Thomas Tjørnehøj har
begået en sær-køreplan for de 13 uger med sporarbejde - med
udgangspunkt i Alken. Og bl.a. fundet nogle hurtige afgange
med togbussen. Læs smalltalken.
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* En sav skabte
lys. Hjørnet af SøbjergvejAlkenvej lyste helt op, da
en række gamle
nåletræer hos Viggo
Hansen forleden måtte
ned med nakken.
Træerne var fra starten af
80'erne. (Foto: Søs Nielsen)

Søndag 30. marts kl. 15-17: Tango for
tilmeldte på mejeriet.
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* Påskeblomster. Hvad
man ønsker sig til jul, kan man få til
påske. (Foto: Poul Westesen)
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