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13. jan. 2008 * Fafners vej til tv-quiz - på video. Mandag går turen til København for de fire Fafnerdrenge med supportere. Se Finn Mathiasens videofilm, der var med til at vælge rollespils-klubben
ud blandt de heldige. Drengene dyster bl.a. om en million, og det kan oplyses, at Fafner er en
drage med giftigt blod, som siges at vogte nidkært over sit guld...
8. jan. 2008 *

Ældre til Ældre. På Anes Høj bor Finn og Ulla Amsinck, der for fire år siden tog initiativ til
foreningen Ældre til Ældre. Foreningen har bl.a. opført et ældrehjem i Kalavaryan Hills i Sydindien for 150 ældre, der nu får husly og tre daglige måltider. I februar tager Ulla afsted igen sammen med
to andre fra foreningen. Nu gælder det rent vand.
8. jan. 2008 *

Fire Fafner-drenge i TV2-quiz. Sammen med Marcus Abrahamsen, Simon Røn Dalsgaard
og Theodor Langston skal Emil Belinson med i "Hvem vil være millionær - Junior". De fire heldige er
alle fra den lokale Rollespilsforening Fafner, der er blevet udpeget blandt 300 foreninger i hele
landet. Mandag 14. januar kører op til 50 heppere med til tv-optagelse i København.

Kære naboer i og omkring Alken
Desværre har der igen været indbrud på Anes Høj - og måske er tyvenes adgangsvej fra marksiden. I denne mørke tid er det godt at holde øje med, hvad der sker, når der ind i mellem står huse
tomme.
Siden sidst - og i anledning af Fafner-filmen er Finn Mathiasens tv-produktionsselskab ABCFilm
kommet med på Rundt om Alken.
Og så er der - bortset fra House-Concerten i fredags temmelig tomt på Alken-kalenderen, men før
eller siden sker der vel noget mere. Sig til.

P.t. er der 192 modtagere af dette nyhedsbrev - og stadig er der folk i og omkring Alken, der først
støder ind i det nu. Hvis flere naboer, hjemmeboende teenagere eller andre i husstanden med
egen mailadresse meldte sig på, burde vi kunne komme op på 200.
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