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8. juli *

Eva skaffede ekstra eftermiddagsforbindelse til Alken. En ny Arriva-køreplan har nu afgang
18.17 fra Århus og ankomst 18.44 på hverdage med. Takket være Eva Nikolajsen, der undrede sig
over, at forbindelsen faktisk kørte alligevel - men kun til Skanderborg! Og at det samtidig kunne
være svært at finde siddeplads i den næste afgang 18.42. Hun skrev til Arriva og har nu fået 18.17toget med i køreplanen hele vejen. Sejt gået! Læs hele historien.

* Adele Boe indspiller cd. Ved den seneste fællesspisning afprøvede Adele Davis Boe, Alkenvej
61, nogle af de numre, hun skal indspille på cd i London sidst i juli. Alkens gospelsanger
nummer ét har valgt at synge en kombination af evergreens, jazz og gospel. Senere står den på
optræden på natklub og ved modeshows. De, der ikke var så heldige at opleve Adele på scenen,
får chancen igen under byfesten. Læs mere.

5. juli

Kære naboer i og omkring Alken.
Nogen tager til Lofoten, andre til Harzen. Og så er vi nogle, der holder Alken åben imens.
En af de udenlandske læsere af alken.dk – Marianne Damholdt fra Sydengland – forsynede os med
et 30 år gammelt portræt. Dejligt!
Senest har Sanne Dudoret givet alken.dk et pift på det designmæssige - med orange og blå kulør.
Nyhedsbrevet kommer – på opfordring fra Jens Jacobsen – nu også i en printet version ud på et
A4-ark med resumeer fra ugens historier. Folk uden computer kan så snuppe det fra de to kasser
ved købmanden og mejeriet. Fortæl det til din nabo, hvis du tror, det kunne være en idé.
Af fremtidsplaner kan nævnes, at webmaster Jan Mikael Granner pønser på en online bytte-bix til
dvd-film. Så vil man hurtigt kunne spotte, hvor man kan låne en god film til en regnvejrsdag. En
gang til efteråret.
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