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Julen 2016 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle foreningens medlemmer 
en glædelig jul og et godt nytår.  

Det har været en udfordring at få styr på medlemsskare og kontingent, men 
vi har fået en fantastisk hjælp fra vores bogholdere, Vibeke og Malene.                                                                                                                               
Der er en ny aftale med VILENE, så vi i 2017 kan nå helt i mål, bl.a. søger 
vi momsfritagelse til sommerfesten 2017, hvilket bevirker at et overskud 
helt og fuld tilfalder børne- og ungeaktiviteterne. 

Bestyrelsen sender en stor tak til sponsorer og fonde, der med deres bidrag 
har bevirket at foreningen nu har telte, borde, bænke og stole til ca. 200 
gæster. Også en stor tak til alle de frivillige, der stiller op enten som 
træner, instruktør, holdleder, teltopstiller, bane- og klubhus holder - ja, alle 
der på en eller anden måde yder en frivillig indsats for foreningen. Tak til 
Rent Hjem for et pænt og rent klubhus, og tak til Norddjurs kommune, 
med hvem vi samarbejder om vedligeholdelse af fodbold/tennisbaner og 
renovering af pumpe og sprinkler til hele stadion. 

2016 blev desværre også året, hvor vi i ØAI modtog den sørgelige  medde-
lelse om Heini Andersens alt for tidlige død. (Læs mindeord side 10) 

Heini var i flere årtier en fremragende foregangsmand i foreningens 
fodboldafdeling, både som spiller, træner, holdleder, afdelingsformand og 
hovedbestyrelsesmedlem.  

Æret være Heinis minde.  

På bestyrelsens vegne  

Karl Markmann    



Fodbold
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Børnefodbold: 

Vi har haft 22 spillere i år. De har trænet hver torsdag eftermiddag. Der var 
afslutning torsdag inden efterårsferien. Der blev uddelt medaljer til alle spillere – 
på opfordring af nogle forældre – tak for et godt tiltag ☺  Bagefter deltog 64 
børn og forældre i fællesspisning i klubhuset. Der var trængsel, men det lykkedes 
at finde en siddeplads til alle. (Se billeder fra dagen på modstående side) 

Tak for en rigtig god sæson med tid til fællesspisning, overnatning, 
forældrehygge og mange gode snakke hen over kaffekopperne, mens ungerne 
knoklede på græsset.  

Også en STOR TAK til vores dygtige og engagerede trænere, Helene, Søren, 
Julie og Rebecca. I har gjort en kæmpe indsats. Vi glæder os til at fortsætte 
samarbejdet til foråret. 

Damefodbold: 

Der er sket det fantastiske, at der er kommet gang i damefodbolden igen i Øster 
Alling! 8-10 spillere har trænet hver mandag aften i efterårssæsonen. De holder 
nu vinterpause. Men planerne er, at de starter op på græsset igen, lige så snart 
vejret tillader det.  

Der kan sagtens være mange flere, så hermed en opfordring til at deltage, når 
sæsonen starter igen! 

Hold øje med Facebook og www.oaif.dk, hvor der vil blive lagt oplysninger op, 
når det bliver tid til at spille igen. 

Fodboldafdelingen 

http://www.oaif.dk
http://www.oaif.dk


Fodbold - afslutning
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Gymnastik
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Efterårssæsonen har fungeret godt på alle hold – dog kunne vi godt bruge 
flere gymnaster især på de mindste børnehold. 

I indeværende sæson har vi 5 gymnastikhold – 2 for voksne og 3 for børn 
– samt yoga og dans. 

Vi har desværre oplevet, at flere har haft problemer med at oprette sig 
som medlemmer i foreningen via www.oaif.dk/selvbetjening - og dermed 
ikke har fået sig tilmeldt og betalt deres kontingent. Vi opfodrer alle til at 
få dette bragt på plads. Såfremt det stadig volder problemer, kan man 
kontakte foreningens kasserer på mail: oai@vilene.dk 

Vi har som noget nyt startet dans op allerede her i efteråret med 2 hold 
fredag aften. Det er der blevet taget rigtig godt imod. I januar fortsætter vi 
igen med vores 2 dansehold. Det vil foregå om fredagen. Det bliver 10 
gange som de tidligere år fra uge 2 til og med uge 14 (ferie uge 7 og 11), 
og med internt ”afdansningsbal” fredag 7/4.  Hvis du/I tænker, at det 
måske kunne være noget for dig/jer – og I ikke allerede er tilmeldt - så 
kontakt gerne Pia Rasmussen på 29801028. Prisen bliver 1350 kr. pr. par. 

Alle vores hold afholder hver især sin egen afslutning inden jul. Opstart 
igen efter jul er i uge 2 til og med uge 13 bortset fra dans. 

Der vil også igen efter nytår være mulighed for at gå til yoga. Det vil 
foregå i klubhuset. Tider og pris meddeles senere på Facebook – så hold 
øje. Instruktør Janni Nissen Hansen.  

Alle nye gymnaster er velkomne til at komme til en gratis prøvetime i det 
nye år. Prisen for en halv sæson er 220 kr for børn, 330 kr for ”Stram op” 
og 300 kr for ”Ha’ det bedre”.  

http://www.oaif.dk/selvbetjening
mailto:oai@vilene.dk
http://www.oaif.dk/selvbetjening
mailto:oai@vilene.dk
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NYT NYT NYT – kom og prøv ”lykkeposen” – det bliver sjovt ☺ 

I løbet af foråret 2017 vil vi starte op med et nyt koncept. Det bliver 8 
onsdage fra 19:00 – 20:00 med ferie i uge 7. Holdet byder på forskellige 
former for gymnastik og fysisk aktivitet, hvor man ikke på forhånd ved, 
hvad som tilbydes. Det kan f.eks. være spinning, yoga, pilates, zumba og 
meget andet godt ☺ Holdet er egnet til aldersgruppen +15 m/k. Man vil 
fra gang til gang få at vide, hvad næste uges udfordring bliver. Vi starter 
onsdag uge 5 (1. februar) kl. 19:00 – 20:00 i forsamlingshuset. Du skal 
have fitnesstøj og gode indesko på.  

Det koster 350kr. for alle 8 gange - enten kontant eller via mobilepay. 

VIGTIGT! Betaling og tilmelding SKAL ske onsdag 1. februar.  

Vi holder vores årlige gymnastik opvisning søndag d. 2/4. Der er fælles 
fane indmarch kl. 14.00. Det er gratis at komme ind, og efterfølgende vil 
der være kaffebord mod betaling af 30kr. Der er gratis sodavand og 
flødeboller til de børn, som er aktive på et af vores hold.  

Husk: I kan følge os på Facebook på siden ”Øster Alling 
Gymnastikforening” og på Idrætforeningens hjemmeside www.oaif.dk. 

Vi i gymnastikafdelingen ønsker alle en glædelig jul og et nytår.   

På gensyn i 2017! 

Venlig hilsen gymnastikafdelingen 
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Mindeord om Heini Andersen
Det blev så stille i husene i vores lille by - den weekend i november, da 
meddelelsen kom: at Heini Andersen var afgået ved døden i sit 
sommerhus i Nordjylland. 
Det var så aldeles uvirkeligt - og føltes så uretfærdigt. At denne markante, 
livsstærke mand skulle rives bort så pludseligt, i så ung en alder. 

Heini var ikke blot en fremtrædende figur i Øster Alling IF, han var en 
kendt skikkelse blandt alle i byen. 
I ØAI var Heini en rigtig ‘blå kæmpe’, en mand der gennem årtier var 
medvirkende til, at fodboldholdene fra Øster Alling var kendt af de fleste 
fodboldspillere og dommere på egnen, ikke blot på Djursland, men i det 
meste af Østjylland. Heini kendte modstanderne - og modstanderne 
kendte Heini. Ja, en stor del af dem var på fornavn med ham. 
   
I de seneste årtier var Heini Andersen Mr. Fodbold i Øster Alling. 
Igennem årene havde han stort set alle de roller, man kan have i 
fodboldafdelingen i en idrætsklub: han var spiller, træner, holdleder, 
afdelingsformand og hovedbestyrelsesmedlem. Om det var på banen som 
spiller - eller i klubhuset til møde om en ny træner - engagementet var der 
altid. Og det var stort. 
Når det handler om sport, er temperament en naturlig følgesvend til 
engagementet. Og vel havde Heini temperament. Man kunne tage en 
verbal disput med ham - men det gik ikke ud over venskabet, for man var 
altid klar over, at man stod over for en ærlig mand, der sagde sin mening 
uden skjulte dagsordener. Og bagefter kom der som regel en opblødende , 
morsom bemærkning. Lad os komme videre.. 

Vi kommer alle til at savne Heini Andersen og hans generøse væsen.  
I ØAI - og i Øster Alling. 

Æret være hans minde.  
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Glædelig jul fra ØAI spinning. 
Så er julen og den mørkere tid over os. Det er spinning tid! 

Vi kører som hidtil  
Tirsdage kl 20:15 - 21:15 med Janni 
Torsdage kl 19:30 - 20:30 med Hans Erik 

Det koster stadig kun kr 110,- pr måned, og der betales for 3 måneder, 
altså kr 330,-  Du skal oprettes som medlem på www.oaif.dk/selvbetjening, 
hvor du får et medlemsnummer, som bruges ved indbetaling af kontingent.  

Nyt bookingsystem 
Fra 1. januar får vi nyt bookingsystem i ØAI spinning. Det gamle lukker ned, og 
samme udbyder tilbyder derfor et nyt system - stadig gratis. Alle medlemmer vil  
snart modtage information om det nye system, som er lige så let som det gamle. 
Når vi har flyttet alle data over i det nye, startes der op. 
Kontakt instruktørerne for en gratis prøvetime. Vi har nu et lille antal låne-
spinningsko, som kan lånes ved prøvetime.  

Er der ønsker om spinning på andre 
tider end de angivne, kontakt da også 
instruktørerne for nærmere. 
Følg også ØAI spinning på 
Facebook.  

Vel mødt til spinning i ØAI. 

JANNI          HANS ERIK 



Borgerforening - forsamlingshus
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Vi havde to meget gode arrangementer i forsamlingshuset tidligere i efteråret.  

Næsten 60 fra området (og nogle besøgende) kom og deltog i en fin og hyggelig 
Mortensaftens middag d. 10. november. Vi spiste lækker andesteg med kartofler, 
rødkål og sovs – og lækker æblekage med flødeskum. Mange tak især til Poul og 
Mette for deres indsatser i køkkenet. Deltagerne havde også gode samtaler og 
snakke med hinanden. Mortensaften er et godt eksempel på forsamlingshusets 
formål, og vi ser frem til næste års komsammen.

Desværre kom ikke så mange til Trouble Cats-koncerten d. 14. oktober, men 
Aarhus-bandet spillede meget god blues-rock musik og var meget 
underholdende. Vi har i to år haft koncerter i samarbejde med programmet Liv i 
Forsamlingshusene, men i 2017 mener bestyrelsen, at vi skulle tage en pause fra 
det program - og koncentrere os om vores almindelige aktiviteter.  

ØAs Juletræsfest, en stolt gammel tradition, forsatte dette år søndag den 4. 
december med sjove aktiviteter til børn og julemandens årlige besøg. Mange tak 
til Lyneborg Grønt ApS, som donerede festens træ.  

Vi modtog for nylig et generøst tilskud fra Øster- & Vester Alling Sparekasses 
Fond til reparation og vedligeholdelse af forskellige ting omkring 
forsamlingshuset, inkl. teglskorstenen, beskadigede tagplader og stolperne/
gelænderet ved indgangen. Mange tak til fondens bestyrelsesformand Viggo 
Kristiansen og de andre bestyrelsesmedlemmer for deres hjælp. 



Borgerforening - forsamlingshus
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Udviklingen af bypladsen fortsætter.  Vi mener, at nye tagrender vil beskytte 
muren og forbedre dens udseende, og nyt græs er i planen (hvis ikke lige nu i 
plænen) – i tillæg til fliserne, picnicbordene og flagstangen, som vi har haft i 
flere måneder.  I forbindelse med flagstangen: hvis I ønsker  at fejre fødselsdage, 
sølv- eller guldbryllupsdage eller andre særlige dage, kan vi hejse Dannebrog og 
markere begivenheden.  Før dagen, du ønsker at fejre, giv os en anmodning. Ring 
forsamlingshuset på  tlf. 21391238 eller ring/send SMS til Joel på tlf. 29 12 37 
16.  (OBS: Desværre kan vi ikke hejse flaget i løbet af juletiden, når juletræt står 
i flagstangsfoden!)

Allerede nu har vi en dato til 
vores generalforsamling 2017: 
mandag d. 6. marts - sæt nu 
kryds i kalenderen!  Der er flere 
medlemmer af bestyrelsen, som 
ønsker at træde tilbage som 
medlemmer eller fra ledelsen. 
Derfor har vi brug for 
kandidater, der  vil bringe nye 
kræfter, ideer og talenter til 
bestyrelsen.  Vi håber at høre fra 
alle, der har interesse.  



Petanque
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For andet år i træk vandt Øster Alling petanque 4 byturneringen. Det er en 
turnering, som arrangeres af Ældre Sagen i Ebeltoft og er en dyst mellem 
Ebeltoft, Ryomgård, Auning og Øster Alling. Der spilles med et hold på 8 
mand m/k. Øster Alling vandt med 28 point, Auning 26 point på 2. 
pladsen, Ebeltoft og Ryomgaard med h.h.v. 22 og 21 point. Øster Allings 
hold bestod af: Henny og Sv. Aage Simonsen, Bjarne Sørensen og Niels 
Erik Johansen, Edith Pedersen og Else Larsen, Martha og Orla Lund og 
Anne Marie og Carsten Jørgensen.  

Første præmien bestod i 6 flasker god rødvin. Disse blev nydt, med samt 
pølser og kartoffelsalat, til et lille arrangement i Øster Allings klubhus 
mandag den 10. oktober, efter at vi havde spillet petanque. 

Det er i øvrigt besluttet at turneringen i 2017 bliver en 5 byturnering, idet 
Grenaa har fremsat ønske om at være med, hvilket alle syntes var en god 
ide. 

I Øster Alling fortsætter vi med et spille petanque hele vinteren igennem, 
kun afbrudt af vejrliget. Det foregår mandag og onsdag kl. 10-12. Vi har 
plads nok på banerne, så skulle der være nogen der kunne tænke sig at 
spille petanque, er de hjertelig velkomne. Spillet kræver ikke de store 
forudsætninger, så du kan roligt møde frem. 
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“Liv i klubhuset”
Tiderne skifter. Det gør den også i en idrætsforening. For blot 15-20 år siden var 
langt hovedparten af Øster Alling IFs medlemmer fodboldspillere eller 
gymnaster. Der er stadig over hundrede aktive gymnaster i klubben, men antallet 
af fodboldspillere er dalet kraftigt - siden herreseniorafdelingen måtte melde fra 
for fem år siden. Der spilles stadig fodbold i Øster Alling, men det er i ’enderne’ 
rent aldersmæssigt; der er et herre-oldboyshold, 20-25 børn mellem ca. 3 og 12 
år samt et nyt kvindehold. Det samlede medlemsantal i foreningen er dog ikke 
faldet synderligt, da foreningen i de senere år har oprettet mange nye aktiviteter, 
så som spinning, petanque, yoga og dans. 
Fodboldspillet for de små er en solstrålehistorie. Det er startet op for ca. tre år 
siden og har tiltrukket børn fra en meget stor del af de mange unge familier, der 
i de seneste år er flyttet til byen. Efter træningspasset torsdag eftermiddag spiser 
børnefamilierne ofte aftensmad sammen på stadion – og da der sidst i oktober 
var afslutningsfest, deltog godt 60 børn og forældre i aftenens arrangement..! 
Dette sociale samvær, for børnene såvel som for deres forældre, er selvfølgelig 
mest knyttet til de varme måneder. Men i Øster Alling Idrætsforening har vi 
længe ønsket at gøre det klubhus, der i ’gamle dage’ fortrinsvis blev brugt af 
fodboldafdelingen, til et værested for alle byens borgere - hele året. 

I samarbejde med DGI har en gruppe af ØAIs medlemmer i år deltaget i “Stærk 
i Foreningen”, en workshop om foreningsudvikling. I forbindelse med deltagelse 
i dette udviklingsprojekt har ØAI haft nedsat en arbejdsgruppe med det formål 
at sætte ‘Liv i Klubhuset’. 
Denne arbejdsgruppe har følgende forslag til at styrke idrætten og øge det 
sociale samvær i Øster Alling: 
Der er et behov for et multi-familie-rum, hvor byens borgere kan mødes i det 
daglige – uden at forstyrre eller blive forstyrret af aktiviteterne i og omkring 
klublokalet. Møder, spinning, yoga etc. 
Derfor ønsker vi at fjerne to vægge i omklædningsgangen - og slå de to østlige 
omklædningsrum sammen, så der kan skabes et lokale på ca. 32 m2. Det vil 
være nok til forskellige aktiviteter for både børn og voksne, som f.eks 
bordtennis, bordfodbold, dart etc.  
ØAI har i november hos Norddjurs Kommune søgt penge til nedrivning af 
vægge, isætning af fire nye vinduer, opsætning af ny varmepumpe, nyt lys og ny 
tyverialarm i lokalerne. Vi håber på positiv respons i det nye år. 

OBS. Vi tager forskud på glæderne først i det nye år. Sæt kryds i kalenderen 
torsdag d. 19. januar 

hvor der bliver arrangeret hygge-spille-aften for børn og voksne.



ØAI - Bestyrelse - Blad - Udlejning

16

Formand 
Karl Markmann, Hovedgaden 17, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 40430270 - Mail: Karl@KMKranbyg.dk

Regnskabsfører
Vilene ApS
Mail: oai@vilene.dk

Sekretær
Rikke Kirkebæk, Nordkystvejen 1 c, 8961 Allingåbro
Telefon: 23283519 - Mail: rkir@vilomix.dk

Fodbold
Lisa Boye Knudsen, Firhøjevej 16, 8963 Auning
Telefon: 26607663 - Mail: knudsendanmark16@gmail.com

Gymnastik
Pia Rasmussen, Knivhøjvej 4, Oustrup, 8963 Auning
Telefon: 29801028 - Mail: piagym@yahoo.dk

Badminton/Tennis/Cykling
Karl Markmann, Hovedgaden 17, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 40430270 - Mail: Karl@KMKranbyg.dk

Petanque
Svend Aage Simonsen, Elmelundsvej 20, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 61752455 - Mail: simonsen@dlgpost.dk

Spinning
Hans Erik Elley, Hovedgaden 21, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 25120973 - Mail: mail@hanserik.dk

ØAI Bladet - Redaktion og annoncer
Søren Mogensen, Skolebakken 2, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 31429500 - Mail: smo@post3.tele.dk

Udlejning - festtelt og hoppeborg
Leif Herlev Sørensen, Stadionvænget 7, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 86492377 - Mail: herlev@vestdjursnet.dk

Deadline - næste nr. - udkommer medio marts 2017: 25. februar 2017

mailto:simonsen@dlgpost.dk
mailto:simonsen@dlgpost.dk
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