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30. dec. 2007 * Bålcafé i mejeribestyrer-gården. Velkommen til nytårs-bålcafé ved mejeriet på årets
sidste aften fra kl. 22. Bar og lammeskind, varme og kolde drikke, suppe m.m., lyder det fra Tove
Nyholm sammen med Poul, Birgitte Borch og Birgit Bune.
30. dec. 2007 * De sov faktisk. Klokken var bare otte, da Estrid og Gary endelig vågnede og slog
vinduerne op til en ordentlig syg stor forsamling på gaden, elektriker-æresport og Holger Vigs guitar
og sølvbryllups-sange. Læs mere.

Hjem til julejazz. Varmt, vildt og voldsomt, kalder Gitte Møller Madsen på
Smalltalken mellem-juls-traditionen på mejeriet. Prima Junior gav den gas, dansegulvet var
proppet, så det handlede om at gå i baren mellem numrene. Læs mere.

29. dec. 2007 *

Kære naboer i og omkring Alken.
Egentlig plejer alken.dk hverken at annoncere eller omtale private fester - for de er jo private - men
gør så en undtagelse denne gang, fordi det gik hen og blev en by-begivenhed: En længe
hemmeligholdt sølvbryllupsfest for et par Alken-borgere, der har holdt sammen siden 1982 - og boet
i Alken siden 1991. Læs mere om alliancen mellem Aberdeen og Hjerk.
Festen trak masser af folk ud af dynerne, så de mødte (også uden at have været i bad) til Kim
Larsensk sang, venskabelig overrumpling og kærlig morgenbuffet.
Ikke mange timer inden var oprydningen overstået fra julejazzen - hvor dem i tyverne holdt sig ved
bordene og konstaterede endnu en gang, at i Alken er det dem i 40'rne, 50'erne og 60'erne, der for
alvor fester igennem.
OK. Nu begynder et nyt år. Husk at bruge alken.dk! Det fungerer, fordi vi er mange, der siger til,
bidrager, er med, minder om, fotograferer, husker på og kommer med ideer.

Ikke bare godt, men overdådigt, storartet og aldeles fortrinligt nytår!
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