24. apr. 2008 * Thaiholdet i køkkenet. Fællesspisning onsdag 30.
april kl. 18 byder på hovedretten: Rejer i karry - Thai style - med
ris, tzaziki, salat og brød. Dessert: Appelsintrifli. Pris: voksne: 35
kr. Børn: 20 kr. Tilmelding senest søndag aften: Postkassen hos
Jens Jacobsen, Emborgvej 104.

24. apr. 2008 * Tid til kontingent. Her er kontonummeret til
borgerforeningen: 1551-16472573. Kasserer Eva Nikolajsen
oplyser, at man nu helt frivilligt kan indbetale 2008-kontingentet:
200 kr./år for folk over 25 år, 150 kr. for folk under 25 år. Man må
gerne betale i flere rater. Alkens to bestyrelser går også en runde
i byen i maj.

24. apr. 2008 * Dressur,
ponygames og spring. Det
er forår i rideklubben. Se
opslag.
24. apr. 2008 * Hanne er ny forkvinde. Bestyrelsen på mejeriet har
konstitueret sig, så Hanne Lisbeth Nielsen er forkvinde, Estrid Bek
næstforkvinde, Ole Keldorf kasserer, Søs Nielsen og Benjamin
Hoff Skovgaard medlemmer, mens Hans Hornbek og Finn BeckNielsen er suppleanter. Se kontaktinformation.

Ud at køre. Køreforeningen for Alken
og omegn for motorcykler åbner sæsonen
onsdag den 30. april kl. 18.30. Startstedet vil som
sædvanlig være byens forsamlingshus,
hvor man vanen tro snakker om, hvorhen turen
skal gå. Jens Jessen håber på et stort
fremmøde - her på Honda, for det er vel Jens?
24. apr. 2008 *

* Købmand i et kvart
århundrede. Der var blomster til en helt
ny butik, chokolade, smykker og mange
andre gaver, da Birgit Pohle, familie og
ansatte holdt 25 års reception på
lageret. Se og læs mere. (Foto: Sanne Dudoret)

22. apr. 2008

Uge 17 * Far og datter til reception. Jørn
Damgaard har været kunde hos - og genbo til Birgit gennem alle 25 år og kan huske hele tre
forgængere i butikken. Gitte Damgaard har selv
stået bag disken i fem år - fra 1999-2004. (Foto:
Sanne Dudoret)

Uge 17 i Alken:
Onsdag 30. april kl. 18:
Fællesspisning på mejeriet.
Onsdag den 30. april kl. 18.30:
Køreforeningen for Alken og
Omegn begynder igen.
Fredag 2. maj kl. 19-22: Hvem vil
være millionær? Rollespilsforeningen
Fafner i tv i salen på Bjedstrup Skole.
Søndag 4. maj: Konfirmation i Dover
Kirke. Se hvem, der skal konfirmeres.
Julie Belinson holder sin fest fredag 2.
maj. Yderligere to Alken-unge har
holdt konfirmation: Axel Robak og
Sara Campbell.
Fredag 9. maj kl. 19-22: Hvem vil
være millionær? Rollespilsforeningen
Fafner i tv i salen på Bjedstrup Skole
22. apr. 2008 *

Ny særkøreplan. Thomas
Tjørnehøj har kreeret en ny
særkøreplan, så vil du være helt
sikker, så er den her
21. apr. 2008 *

Ny frist for at pege
på cyklestier m.m. Anne
Mette Lykke oplyser, at
kommunens utryghedsanalyse
er blevet udsat, så man kan
nå at komme med input til
trafikale forbedringer indtil 18.
maj. Læs mere.

