30.mar. 2008 *

Ikke for mindre børn. Susanne
Emmysdatter fortæller skæbneeventyret "Den
Gamle i Skovhuset", en barsk beretning om den
smukke Birgitte, der mister sin moder - krydret
med stemningssange. I Dover Kirke tirsdag 1.
april kl. 19.30 og med forfriskning på Alken
Mejeri bagefter. Se opslag.

29.mar. 2008 *

Alken-Chinenke skal stiftes. Nu
indkalder Tove Nyholm og Michael Schmidt til
stiftende generalforsamling i "Foreningen
Landsby til landsby Alken-Chinenke" tirsdag 15.
april kl. 19.30 på mejeriet. Læs mere.

* Crazy og kærligt kammerspil. Resultatet af Teater
Morganas rødvins-velsignede vinterophold i Provence havde
premiere fredag aften på Gitis Scandinavia. Læs mere. Glæd jer
til Alken-premieren på mejeriet torsdag 24. april kl. 19.

29. mar. 2008

* Nye i Fafner-bestyrelsen. Peter
Dalsgaard og Torben Lund er valgt ind i
bestyrelsen for Rollespilsforeningen Fafner. Læs

28. mar. 2008

Uge 14 * Ørred i garnet. En stolt Peter Gregersen
med sin gode fangst, der endnu hverken er vejet
eller spist. (Foto: Gitte Møller Madsen )

Uge 13-14 i Alken:
Mandag 31. marts kl. 19:
Generalforsamling i Alken og
Omegns Rideklub på mejeriet.
Torsdag 3. april kl. 20-21.30: Salsa for
tilmeldte på mejeriet.

mere.

* Søs og Estrid gik ind - og Hanne blev. Bestyrelsen i
mejeriet fik på generalforsamlingen to nye medlemmer: Estrid
Bek og Søs Nielsen, og samtidig valgte Hanne Lisbeth Nielsen
alligevel at genopstille. Finn Beck-Nielsen fortsætter som
suppleant, og Hans Hornbek er ny suppleant. Læs det officielle referat.

27. mar. 2008

Søndag 6. april kl. 15-17: Tango for
tilmeldte på mejeriet.
Nu begynder konfirmationerne.
Henrik Ballowitz, Alkenvej 28, lægger
ud søndag 6. april.

* Vi spillede hinanden gode. Sådan
beskrev Mogens Andersen sin tid i mejeriets
bestyrelse. Han har været med hele vejen siden
starten i 1995, og fik på generalforsamlingen sin
gamle bestyrelseskollega Jens Langkjærs ros for
godt arbejde - sammen med Bo Elkjær Madsen,
der også gik ud. Rygerdebatten trak tænder
ud, men Mogens håbede for den nye
bestyrelse, at de også vil kunne spille hinanden
gode.

27. mar. 2008

* Mejeriet er røgfrit - og that's it. En masse snak på
generalforsamlingen om rygning - og bestyrelsens moderering,
hvor de bl.a. havde fjernet udtrykket rollemodel - blev afsluttet af
et forslag fra Tove Nyholm om ganske enkelt at erklære mejeriet
røgfrit. Det fik tilslutning - af omkring 25 fremmødte.

27. mar. 2008

Torsdag 24. april kl. 19: Teater
Morgana opfører "Kort sagt" på
mejeriet. Fra seks år og opad.

