6. apr. 2008 *

Christina blev nummer 50. På et
socialt mødested på nettet har gruppen 'Jeg
gik også på Bjedstrup Skole' nu samlet de første
50 gamle elever på tværs af årgange. Christina
Pedersen, der bl.a. slog sine folder i Alken
Minimarked, er senest ankomne. Find selv gamle
skolekammerater på facebook.com.

6. apr. 2008 * Eva har fundet en blå cykel. Læs opslagstavlen. Lisa søger
job. Brug opslagstavlen Søren starter kursus. Se opslagstavlen Birgitte og
Joachim sælger ænder. Brug opslagstavlen

Uge 15 * Konfirmation i Svejstrup Enge. Vibeke
Sandberg, konfirmand Henrik, Maria og Eric
Ballowitz. (Foto: Sanne Dudoret)

Uge 15 i Alken:
Mandag 7. april kl. 17:
Standerhejsning i Dover GF.

4. apr. 2008 *

Ferramol i skuret. Holger Vig oplyser
ABA-medlemmer med have og snegle om, at der
er købt nyt sneglegift. Det er nemlig nu, det
gælder. Ferramolen står i skuret.

4. apr. 2008 *

Ene vil fotografere stemningen i
Alken. Hendes far kender nogen i Alken, og så
fik hun ideen. Ene Hedegaard går på
Byhøjskolen og søger folk, hun kan følge og
portrættere til et fotoprojekt i uge 20 og 21. Læs

mere.

Tirsdag 8. april kl. 19-20: Qigong og
kl. 20-21: Stemmeværksted på
mejeriet.
Torsdag 10. april kl. 20-21.30: Salsa
for tilmeldte på mejeriet.
Søndag 13. april kl. 15-17: Tango for
tilmeldte på mejeriet.

4. apr. 2008 *

Ny kvindefest på vej. De er hurtigt
ude: Kvindefesten 2009 arrangeres af Lone
Rodt, Helga Lund , Stine Christoffersen og Tove
Nyholm. Og det er ikke dem på fotoet.

3. apr. 2008 *

Til juni sker der noget. Bjarne Toudahl,
der skal leje en del af mejeriet til Håndtryk,
fortæller, at på baggrund af positive
tilkendegivelser fra diverse fonde er han ved
at indhente tømrer-tilbud. Ambitionen er at gå i
gang med at renovere i juni.

3. apr. 2008 *

Fra det virkelige liv. Vi var knap 50 glade og
feststemte kvinder, som mødte op til noget, som blev en helt
speciel oplevelse, fortæller Eva Nikolajsen om kvindefesten. Læs

smalltalken.

Torsdag 24. april kl. 19: Teater
Morgana opfører "Kort sagt" på
mejeriet. Alle fra seks år og opad er
inviterede. Tilmelding nødvendig på
tlf. 86 57 75 00. Først til mølle.

