12. apr. 2008 *

Birgit fejrer 25 år. Tirsdag 22. april har
vi været i Alken Minimarked i 25 år, oplyser Birgit
Pohle. Dette vil vi gerne markere med en lille
reception fra kl 13-17 i forretningen, hvor vi vil
være vært ved et krus øl og en lille bid brød, for
på denne måde at takke vore kunder. Uden
dem intet jubilæum. Der bliver også mulighed
for i disse timer at gøre en ekstra god handel:
Slå 25 med terningerne og få dit indkøb GRATIS.
På gensyn - os i Alken Minimarked.
12. apr. 2008 *

Da der var hele to børn i
klassen. Gitte Damgaard, Bente Risvig
og Thilde Westesen i skolens allermindste
klasse i 1988 var ganske vigtig for skolens
overlevelse. Nu fejrer Bjedstrup Skole 150
års jubilæum lørdag 17. maj med
program fra kl. 9-16. Sæt kryds i
kalenderen og se hele programmet.

11. apr. 2008 *

Jens skriver bog om DAB.
Motorjournalist og forfatter Jens Jessen, Lindalen, er
i færd med at skrive en bog om Silkeborgs bus- og
lastbilfabrik, bl.a. om sabotagen af fabrikken under
besættelsen. Til bogen søger han kontakt til
tidligere medarbejdere. Læs mere.
Har du set den? Paparazzi på
mejeriet, Michael Schmidt, videofilmede
kvindefest-deltagernes entré. Nyd et poetisk
trappe-sceneri her. 'Det var i Alken, jeg så
hende komme...' Og se Peter og Bruno sparke
dæk.

Uge 16 * Alkens Affaldshær i aktion. Grethe
Damholdt og Eva Nikolajsen finkæmmede
søndag grøfter og hegn for skrald. Det gav flere
sække fulde. Godt samlet! (Foto: Knud Abildtrup)

Uge 16 i Alken:
Tirsdag 15. april kl. 19.30: Stiftende
generalforsamling i "Foreningen
Landsby til landsby Alken-Chinenke"
på mejeriet.
Tirsdag 15. april kl. 19-20: Qigong og
kl. 20-21: Stemmeværksted på
mejeriet.
Torsdag 17. april kl. 20-21.30: Salsa
for tilmeldte på mejeriet.

10. apr. 2008 *

10. apr. 2008 * Rettet sær-køreplan. Thomas Tjørnehøj har rettet
enkelte fejl i sin udgave af særkøreplanen. Så her er en ny. Og så
foreslår han på nogle tidspunkter - under sporarbejdet - at tage
fra Skanderborg via Ry til Alken, såmænd. Læs mere på 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.
Søndag 4. maj: Konfirmation i Dover
Kirke. Se hvem, der skal konfirmeres.
Julie Belinson holder sin fest fredag 2.
maj.

