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* En økonomisk kold vind blæser over Alken. Bestyrelserne i ABAF og mejeriet ser frem til langt
lavere tilskud efter kommunesammenlægningen og harmoniseringen af regler. I 2006 fik ABAF
60.000 kr. i lokaletilskud fra Ry Kommune, men i Skanderborg er der lagt op til et årligt tilskud på
skønnet 15.000 kr., fordi der nu kun gives støtte til aktiviteter for børn/unge under 25 år. Der er brug
for alle gode ideer til at forbedre økonomien. Læs mere om de kolde facts.
* Film-festival i Alken. Lene Bay og Søs Nielsen har nu fostret en idé om en aften, hvor alle tiders
videofilm og video-optagelser om Alken og os, der bor her, bliver vist. Revyer, private småvideoer,
alt - så længe det er strengt lokalt. Fredag 20. april kl. 19.30 på mejeriet. Læs mere.
* Mejeriet er så godt som klar efter tre ugers renovering i sal og café - til en uge med både
generalforsamling, kursus, workshop og fællesspisning.

Kære naboer i og omkring Alken
Siden første nyhedsbrev er der udover mange daglige nyheder ikke mindst røget en del fotos
på alken.dk - se fotos fra byfesten, også selv om du har været der før. Der kom flere på
efterhånden: byfestfotos. Nyhederne ryger dag for dag længere ned på forsiden - og
efterhånden ud - eller ind på de andre sider.
Bl.a. for tilflyttere kan der være en god grund til at se, hvad der skete for bare få år siden, da
Arbejdsgruppen for Bevarelse af Købmanden i Alken blev oprettet. Se alle numre af
Købmands-NYT via denne side - i menuen til venstre.
Rundt omkring på alken.dk kan man f.eks. også finde køreplaner til toget, skolebussen og
311'eren - se under trafik. Og under natur kan man få inspiration til en vandrerute.
Siden smalltalken er også kommet til og skal rumme lokale ytringer i en form, der også kunne
have heddet "hørt over køledisken".
Den nyeste side er Folk i Alken - der rummer bidrag fra lokale folk, der gerne vil orientere
nærmere om f.eks. kurser. Siden kan udvikle sig til et sted, hvor lokale virksomheder m.fl. kan
oplyse om og linke til hjemmesider. En endelig form skal lige på plads.
Venligst webredaktør Knud Abildtrup, knudabildtrup@macalken.dk, der gerne modtager
bidrag, rettelser, tips, forslag, grynt og grin til fælles fornøjelse.

Afmeld Alken nyhedsbrev her: http://alken.dk/nyhedsbrev/

tenageren der har glemt togtiderne..
foto af Steven – i stormen ...
- prøv at se Ar5rmada-fotos, lyck-video – gamle opslag (kvindefest) – få selv ideer
til andet materiale – gerne historisk –
- en køreplan – en vandrerute – kom mmed flæere ideer ... har du fundet noget –
alken-relateret,.... så sig til...
Hvor mange nye på mailingliste ?(Stjær)
Trafik på sitet?
Fæl-spis ny dato 29 >> 30 - opdateres hver dag (øhhhhh)
Købmands-NYT

