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Knud Abildtrup
Fra:

Alken nyhedsbrev [system@grabit.dk]

Sendt: 22. april 2007 13:16
Til:

undisclosed-recipients:

Emne: Oscars i Alken :: Alkenvej 44 i Hokus Krokus ::

Nyhedsbrev fra alken.dk
Nr. 6 * Uge 17 * 2007

21. apr. *

Oscars i Alken.Adam som stenaldermand, Poul som tøffelhelt, Malene som skurekone og
Jens som bugtalerdukke. Fredag aftens video-filmfestival på mejeriet bød på både rød løber,
sølvpalme og hyggemusik - og trak 50-60 Alken-borgere til nostalgi-trip. Ikke mindst mange års
dilettant og revy blev genoplevet. Læs mere og se fotos.

18. apr. * Alkenvej 44 i Hokus Krokus. Fire familier bor dør om dør og kender hinanden rigtig godt. I
årevis har de diskuteret et fælles haveprojekt. Men det er ikke blevet til noget. Nu gider kvinderne
ikke mere snak! Se "Hokus Krokus"? DR 1 tirsdag 24. april kl. 20.
18. apr. * Råd til rengøring?Er der mon fortsat råd til at betale byens unge for at gøre rent? Ifølge Bo
Elkjær Madsen er netop mejeri-rengøringen en udgift, der er oplagt at spare på. De nye økonomiske
realiteter er på tapetet, når 10-12 Alken-borgere fra bestyrelserne i ABAF og Mejeriet holder
fællesmøde i dag. I løbet af ugen bliver der nok nyheder at følge.

Kære naboer i forårs-Alken og omegn.

Uge 17 bliver en uge med hele to koncerter på mejeriet - både torsdag og lørdag. Læs mere. Irsk
harpe og fynsk rock.
Og så er alken.dk blevet opdaget rundt omkring. Flere tidligere Alken-borgere får nu nyhedsbrevet bl.a. Signe Romme på Sjælland. Hej Signe! - og kan følge med i byens liv på den måde.
Nogle undrer sig over, at nyhedsbrevene ikke altid dukker op. Måske ligger de i spamfiltre, som
automatisk opsnapper mails, der bliver sendt til mange - i den tro, at det er spam. Og det er det jo
ikke.
Annoncebladet i Ry bragte på opfordring historien om den udskudte skolesti - men glemte bare at
nævne alken.dk... Det ku' de nu godt ha' gjort.
En Ry-håndværker med tilknytning hertil vil gerne annoncere, så det skal vi lige finde ud af hvordan.
Links til virksomheder på Folk i Alken er en service for betalende medlemmer af ABAF og mejeriet.
Men altså for folk i og omkring Alken, ellers bliver det nok ikke til at stoppe. Men annonce-indtægter
skal jo heller ikke afvises. Under alle omstændigheder vil annoncer på alken.dk kræve en
arbejdsindsats, så går du med en web-designer eller grafiker i maven og har lyst til at forsøge dig, så
giv endelig lyd til os, der laver alken.dk her.
I sidste uge kom der fotos fra mange forskellige - Andrea Gregersen, Noa Harel, Pernille Elkjær
Madsen, Mik Sybrandt og Eric Ballowitz. - Dejligt! Kom fortsat an med ideer og forslag - også meget
gerne færdige bidrag, indlæg og fotos.
På siden Folk i Alken er der nye links til Helle Stages Fokusterapi, Mik Sybrandts virtuelle
musikinstrumenter og Mischa Belinsons teater.
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Venligst webredaktør Knud Abildtrup (som siden sidst har fået arbejde - altså lønnet arbejde),
knudabildtrup@macalken.dk

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

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