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Slanke løsninger
– fede detaljer

www.fiberbeton.dk

Specialist i stærke, ultratynde, 
detaljerige elementer i fiberbeton.

Vi støtter ØAI

Tlf: 91 56 54 55
www.line-holm.dk Tlf. 86 48 83 84

Formanden har ordet
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Julen 2018 

Et år med nytænkning 

Nu nærmer vi os årsskiftet, og det vil være skønt, hvis vi i decem-
ber måned kan tegne endnu flere støttemedlemmer. Hold Jer ikke 
tilbage. Et medlemskab tegnet i december måned gælder også 
hele 2019, og foreningen får derved et endnu bedre grundlag, når 
vi henvender os til sponsorer. Især i disse tider, hvor vi oplever 
indskrænkning i offentlige tilskud og bidrag, er sponsorer vigtige. 
ØAI har en bred opbakning, hvilket især skyldes det store udbud 
af aktiviteter. Hver afdeling styrer selv både økonomi og kontin-
gent samt indkøb. Eneste krav i afdelingerne er et budget med 
overskud.

Ikke mere fra formanden i dette nummer, men til foråret får vi 
brug for nogle frivillige, så vi fortsat kan holde sportspladsen og 
klubhuset pænt og ryddeligt hele sommeren.

På genhør i 2019.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår - Karl Markmann 

SUPER BRUGSEN AUNING
Centervej 6

8963 Auning
tlf. 8648 3511
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Ungdomsfodbolden havde sidste træningsdag i ugen op til efterårsferien. 
Endnu engang blev der afsluttet med fællesspisning med god opbakning. 

Trænerteamet har i år bestået af Julie Johansen, Laura Helbo, Søren 
Laursen og Christian Melchior. Vi takker for deres gode indsats og 
engagement.  

Desværre er vi i den situation, at det kun er Christian Melchior, der har tid 
til at fortsætte som træner til næste år. 

Så hvis der er nogen, der kender nogen, som kunne have lyst til at træne 
de unge mennesker en times tid hver torsdag eftermiddag fra kl. 17 – 18, 
så kunne det være rigtig dejligt ☺ Man kan kontakte Helene Southern, 
enten på mobil 29 12 37 14 eller mail: heleneasouthern@gmail.com  

Fredag den 26. oktober holdt vi afslutning. Vi havde besluttet at prøve 
noget andet end overnatning i år. De unge mennesker havde fået besked 
på, at de skulle ankomme til klubhuset kl. 15.45, hvor vi fik saft og kage. 
Kl. 16.15 blev vi så hentet af en stor bus, der skulle køre os til et 
hemmeligt sted. 

Hemmeligheden blev først afsløret, da vi holdt udenfor bowlingcentret i 
Randers. Heldigvis tog alle ungerne godt imod nyheden og der blev bestilt 
slush-ice og sodavand og bundet snørebånd på livet løs. 

Da vi var færdige med at bowle tog vi bussen tilbage til klubhuset og 
sluttede aftenen af med pizza-spisning og hygge. 

En STOR TAK skal lyde til El-Trik v/Per Kvorning, som var så flink at 
sponsorere bussen.    
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Efterårssæsonen er i gang - men desværre kan vi i år ikke sige ”godt i 
gang.”  På grund af for få tilmeldte på vores to børnehold – krudtuglerne 
og puslingerne – var vi desværre efter 3 gange nødsaget til at lukke 
holdene ned, da vi ikke havde 10 tilmeldte på hvert hold. Det er vi 
naturligvis rigtig kede af - både for de børn, som var tilmeldt og gerne ville 
gå til gymnastik - men også for vores forening og for det lokale liv i 
forsamlingshuset.  

Desværre bliver der grundet vores lukning af de to børnehold ingen 
gymnastikopvisning i 2019.  

Til gengæld er de 3 hold, som vi kører videre med, kommet rigtig godt i 
gang. Det er vi meget glade for ☺ Det drejer sig om Familieholdet, 
Stram-op og Ha’ det bedre. Husk at man også kan starte op på disse hold 
efter nytår til halv pris – og naturligvis med en gratis prøvetime ☺ 

Vi har også i efteråret med stor succes startet yoga op efter en pause på et 
par år. Den store tilslutning betyder, at vi også efter nytår vil tilbyde yoga.  
Der bliver opstart i forsamlingshuset onsdag i uge 2 kl. 17:00 og holdet 
kører 10 gange. Pris 500 kr. Tilmelding via www.oaif.dk 

Vanen tro starter vi i januar op igen med dans. Det vil foregå fredag aften i 
forsamlingshuset og bliver 10 gange med start uge 3 til og med uge 13 
(ferie uge 7).  
Vi holder herefter internt ”afdansningsbal” fredag 5. april 2019.  
Der er plads til alle – både nye og dem, som har danset i flere år.  
Instruktør vil igen være Bekker Dans ved Mette Bekker. Hvis du/I tænker, 
at det måske kunne være noget for dig/jer - så kontakt gerne Pia 
Rasmussen på 29801028 – eller tilmeld jer direkte på www.oaif.dk 
Prisen 1400 kr. pr. par. 
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Til februar byder vi på en nyhed i foreningen - nemlig fitness dans ☺ 

Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: mandag eller torsdag kl. 19:30 – 20:30 i uge 8. Første gang er en 
gratis prøvetime. 
Holdet kører 7 gange. Der er plads til alle – både mænd og kvinder – unge 
og gamle ☺ 
Der kommer nærmere information om dagen på de sociale medier først i 
det nye år og på hjemmesiden www.oiaf.dk 
Instruktør: Kathrine Rasmussen 
Pris: 300 kr. 
Tilmelding via www.oaif.dk 

JUBILÆUM..!! 

Sidst men ikke mindst skal vi ønske stort tillykke med 30 års jubilæet til 
Pia Rasmussen, som siden 1988 har stået i spidsen for gymnastikhold i 
Øster Alling. Det er noget af en præstation ☺  
Pia har udover at være instruktør på flere hold også i en nu lang periode 
været formand for gymnastikafdelingen – og er helt uundværlig i 
foreningens arbejde og for det frivillige liv i Øster Alling. TAK til dig Pia 
for en fantastisk indsats ☺ 

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

Vi i gymnastikafdelingen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.   
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Gymnastik i fremtiden… 2019 - 2020
Som vi også i den seneste udgave af bladet gav udtryk for, har vi 
desværre i de seneste sæsoner i gymnastikafdelingen oplevet et faldende 
medlemstal, hvilket jo i denne sæson har resulteret i, at vi kun har ét 
tilbud tilbage til byens børn – nemlig Familieholdet. Vi er nu ydermere 
udfordret på den kommende sæson 2019/2020, idet Norddjurs kommune 
skal spare et meget stort beløb på kultur- og fritidsområdet. Det betyder 
kort sagt, at tilskudsordningerne ændres og for vores vedkommende vil vi 
gå fra et tilskud på ca. 55.000 til et tilskud på ca. 10.000 kr.  per sæson.   
Det giver næsten sig selv, at det giver meget svære vilkår for 
foreningens fremtid ☹   

Det er vi selvfølgelig meget kede af. Vi frygter, at vi må sige farvel til 
gymnastikafdelingen - som har været en del af Øster Alling i 130 år! - og 
dermed også farvel til én af ganske få og unikke foreninger, som fortsat er 
at finde helt lokalt og sågar i et forsamlingshus.  

Samtidig betyder den ændrede tilskudsordning, at forsamlingshuset mister 
en stor indtægt fra vores forening, hvilket kan have store konsekvenser 
også for forsamlingshusets fremtidige eksistens.  

Det mener vi er en katastrofe for såvel forsamlingshuset som for 
Øster Alling by.  

Desværre kan vi som forening ikke gøre noget ved disse spareplaner – og 
vi håber naturligvis, at vi kan finde en løsning, så vi fortsat vil være i 
stand til at have gymnastik i Øster Alling i sæsonen 2019/2020. Så endnu 
engang må vi opfordre til at støtte op om gymnastikforeningen, så vi kan 
fortsætte i lokalsamfundet mange år endnu, og derigennem være med til 
at støtte det ellers lukningstruede forsamlingshus! 

Gymnastik i fremtiden...  2019-2020
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Spinning giver varmen i den kolde tid. Det er godt, hvis man har dårlige 
knæ - eller skal have en bedre kondition. 

Kontingentet er 220 kr. pr. kvartal, mega billigt. Vi kører tirsdag og 
torsdag kl. 19.30. Instruktørerne er stadig Janni og Hans Erik. 

Hvis der er nye, der kunne tænke sig at være med, er første time gratis. 
Der er i lokalet forskellige sko, som man kan låne. 

Kontakt endelig Janni, Hans Erik eller Niels Rasmussen. 

Sponsornyt
Jeg vil gerne takke alle vores sponsorer for et fantastisk år. Det er dejligt 
at så mange støtter Idrætsforeningen. Hvis der er nogen der kunne tænke 
sig at støtte Idrætsforeningen, så kontakt mig. Det behøver ikke være en 
annonce, det kan også være pengegaver, spillertøj og udstyr, gaver eller 
præmier. En særlig tak til Per Kvorning - for at sponsorere bussen til 
bowling for børnefodbold. 

Auning Radio har givet et tilskud til varmepumper, ved opsætningen. Tak 
for det. Carlsbergfonden har givet 10.000 kr. til køb af spillertrøjer til 
oldboys. Tak for det.  

Auning Traktor vil sponsorere 200 kr. hver gang man køber en cykel, 
plænetraktor, plæneklipper eller trimmer - mod at vise medlemsnummer 
af Ø. Alling Idrætsforening. Kunden får selfølgelig også en rabat, som er 
forskellig - alt afhængig af hvad man køber. 

Til sidst en kæmpe tak til alle dem der i årets løb har hjulpet med et eller 
andet omkring idrætsforeningen . 

Med venlig hilsen - Niels Rasmussen, sponsoransvarlig. 
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Vi støtter ØAIs sommerfest
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Vi støtter ØAI

Telefon 8648 1017

Lime
Limegårdsvej 4

Aktuelle åbningstider:

mandag-søndag: kl. 07.30-19.30

Telefon:

8697 4020

Industrivej 24, 8963 Auning, Tel. 86 48 47 00
E-mail: info@ca-mo.com. www.ca-mo.com

HØ-SPECIALISTEN
Salg af hø og wrap

Kæragergaard
v/Henrik Thuesen

Allingkærvej 1, Ø. Alling
8963 Auning

Tlf. 20 87 04 52
hthuesen@vestdjursnet.dk

Industrivej 114, 8963 Auning

Telefon: 87 10 97 37



11

www.djurslandshundesalon.dk

Tlf. 2256 6475
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Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk • ryomgaard@vorupgruppen.dk
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Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk • ryomgaard@vorupgruppen.dk
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Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34
www.vorupgruppen.dk • ryomgaard@vorupgruppen.dk

Vi støtter ØAI

Østergade 5, 8963 Auning

Telefon: 86 48 31 33

Torvegade 2, 8963 Auning
Telefon: 86 48 30 17

Installatør Kaj Andersen

86 48 41 72

NYT SYN Auning   |   Centervej 10   |   8963 Auning   |   Tlf. 87 86 95 23   



Borgerforening - forsamlingshus
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Forsamlingshuset har dannet ramme om flere gode sammenkomster her i løbet af 
efteråret 2018.  

Den midtjyske gruppe Johnny Cash Band kom d. 26. oktober og spillede en hel aften 
musik, der på en eller anden måde kunne forbindes med "Manden i Sort". Musikken var 
rigtig god og bandets entusiasme skabte en festlig stemning.  Vi spiste også lækker mad 
lavet af Christine’s Køkken. Borgerforeningen var meget glad for det store antal gæster, 
der havde valgt at komme og nyde arrangementet. Mange tak til bandet og vores 
samarbejdspartner ”Liv i Forsamlingshusene”. 

D. 10. november fandt vores årlige Mortensaften-middag sted. Som altid var det et 
hyggeligt arrangement med den traditionelle – og meget veltilberedte - stegte and, 
kartofler, sovs, osv.  Også til dette arrangement var der rigtig mange, der havde valgt at 
tilbringe aftenen i hyggeligt fællesskab. Vores kære, lokale ”Piano Man” Janos Ferenczi 
underholdt vanen tro med dejlig pianomusik, og der var også fællesang.  

Sidst men ikke mindst afviklede vi ØAs årlige Juletræsfest d. 25. november.  Der var 
rigtig mange energiske småbørn (og nogle lidt ældre børn), som allerede på dette relativt 
tidlige tidspunkt var top-klar til at tage hul på den søde juletid.  Og, som han gør hvert år, 
kom julemanden forbi og hilste på børnene, med hjælp fra julemor.  Desværre forlod 
Henning og Lone Bobsin ENDNU EN GANG festen for en kort stund, og de gik derfor 
ENDNU EN GANG glip af Hr. og Fru. Julemands besøg.  Da Henning og Lone kom 
tilbage til festen var kanen nemlig forsvundet ud i det blå (grå) for i år. Hmmm ...  Mange 
tak til Juletræsfestkomitéen samt sponsorerne: Lyneborg Grønt, El-Trik, VAM og 
SuperBrugsen-Auning. Og ikke mindst til Poul Bager fra Stadionvænget, fordi han også i 
år gav børnene en masse dejlig perbernøddedej at lege med ☺Sidst men ikke mindst 
glæder vi os til at se nærmere på de mange besvarelser, der er kommet ind på baggrund af 
det spørgeskema, som borgerforeningen og idrætsforeningen uddelte til byens og 
omegnens borgere.  Vi håber, at vi i besvarelserne får en masse nye, gode ideer til, 
hvordan vi kan forbedre vores dejlige bys nuværende tilbud og prøve nye, forskellige 
ting, der skaber interesse og lyst til deltagelse næste år og i mange år frem i tiden.   

I marts skal borgerforeningen og forsamlingshuset afholde den årlige generalforsamling.   
Der er stort behov for nye kræfter i bestyrelsen, så hvis du har interesse i at komme med, 
så kontakt os. 

Rigtig god jul og godt nytår til alle!  

Borgerforening - Forsamlingshus
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Borgerforening - forsamlingshus
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Borgerforening - Forsamlingshus



Forsamlingshusets - og byens - fremtid..?
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I byens fremtidsudvalg har der været stor aktivitet. Som de fleste 
har bemærket, har vi lige afsluttet vores spørgeundersøgelse i 
byen.Vi ønskede at få et dybere indblik i, hvad byens indbyggere 
har af ønsker og behov i vores allesammens Øster Alling. 
Vi er meget tilfredse med de 112 tilbagemeldinger, som vi har 
fået. Nu arbejder vi på at få fundet frem til nogle gode 
delkonklusioner, som vi skal arbejde videre på - og ikke mindst 
hvordan vi skal komme videre herfra. 

Vi glæder os rigtig meget til at kunne fortælle mere i det nye år. 

Mvh  
Agnete Brandt 
Fremtidsudvalget

Forsamlingshusets - og byens - fremtid..?
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Det lykkedes ikke at forsvare 1. pladsen i 5 byturneringen. Øster Alling indtog 3. 
pladsen. Det blev Bønnerup der vandt. Vi kom godt fra start, men efter 
sommerferien var vi ramt af sygdom, ferie og andet, således at vi ikke kunne 
stille med stærkeste hold. Men det er også vigtigt at understrege, at hygge og det 
sociale samvær har første prioritet i 5 byturneringen. Vi er nu gået over til at 
spille mandag og onsdag formiddag kl. 10-12. Der er kommet flere nye 
medlemmer i løbet af sommeren. Velkommen til dem. Vi afholdt julefrokost 
onsdag den 5. december kl. 18 i klubhuset - med næsten 40 deltagere!

Ketchersport
I ØAI kan man dyrke begge de store ketchersportsgrene - badminton og tennis. 
Om vinteren kan man udfolde sit badmintontalent i Aunings Hal B og fra april til 
november kan man kæmpe med (og mod...) den ædle tennissport oppe på 
klubbens egen grusbane ved stadion. For yderligere info: se klubbens hjemme-
side eller kontakt Helene i Provstegyden 1.  

Bordtennis
Der har i efteråret været 
spillet bordtennis i klub-
huset hver torsdag - for 
børn om eftermiddagen og 
for voksne om aftenen. 
Tilslutningen til spillet har 
været vigende for børnenes 
vedkommende, men der er 
i efteråret flere og flere 
voksne, der har prøvet det 
hurtige spil af. Bordtennis 
er et spil, der kan være sær-
deles sjovt at dyrke - 
uanset alder og niveau.
ØAI råder over tre halvprofessionelle bordtennisborde, som godt kan tåle at blive 
slidt endnu mere - og i slutningen af januar vil vi arrangere en aften, hvor en 
erfaren bordtennistræner vil komme og fortælle om spillet - samt give gode råd 
om og vise spillets mange facetter.

Petanque

15

Det lykkedes ikke at forsvare 1. pladsen i 5 byturneringen. Øster Alling indtog 3. 
pladsen. Det blev Bønnerup der vandt. Vi kom godt fra start, men efter 
sommerferien var vi ramt af sygdom, ferie og andet, således at vi ikke kunne 
stille med stærkeste hold. Men det er også vigtigt at understrege, at hygge og det 
sociale samvær har første prioritet i 5 byturneringen. Vi er nu gået over til at 
spille mandag og onsdag formiddag kl. 10-12. Der er kommet flere nye 
medlemmer i løbet af sommeren. Velkommen til dem. Vi afholdt julefrokost 
onsdag den 5. december kl. 18 i klubhuset - med næsten 40 deltagere!

Ketchersport
I ØAI kan man dyrke begge de store ketchersportsgrene - badminton og tennis. 
Om vinteren kan man udfolde sit badmintontalent i Aunings Hal B og fra april til 
november kan man kæmpe med (og mod...) den ædle tennissport oppe på 
klubbens egen grusbane ved stadion. For yderligere info: se klubbens hjemme-
side eller kontakt Helene i Provstegyden 1.  

Bordtennis
Der har i efteråret været 
spillet bordtennis i klub-
huset hver torsdag - for 
børn om eftermiddagen og 
for voksne om aftenen. 
Tilslutningen til spillet har 
været vigende for børnenes 
vedkommende, men der er 
i efteråret flere og flere 
voksne, der har prøvet det 
hurtige spil af. Bordtennis 
er et spil, der kan være sær-
deles sjovt at dyrke - 
uanset alder og niveau.
ØAI råder over tre halvprofessionelle bordtennisborde, som godt kan tåle at blive 
slidt endnu mere - og i slutningen af januar vil vi arrangere en aften, hvor en 
erfaren bordtennistræner vil komme og fortælle om spillet - samt give gode råd 
om og vise spillets mange facetter.

Petanque

15

Det lykkedes ikke at forsvare 1. pladsen i 5 byturneringen. Øster Alling indtog 3. 
pladsen. Det blev Bønnerup der vandt. Vi kom godt fra start, men efter 
sommerferien var vi ramt af sygdom, ferie og andet, således at vi ikke kunne 
stille med stærkeste hold. Men det er også vigtigt at understrege, at hygge og det 
sociale samvær har første prioritet i 5 byturneringen. Vi er nu gået over til at 
spille mandag og onsdag formiddag kl. 10-12. Der er kommet flere nye 
medlemmer i løbet af sommeren. Velkommen til dem. Vi afholdt julefrokost 
onsdag den 5. december kl. 18 i klubhuset - med næsten 40 deltagere!

Ketchersport
I ØAI kan man dyrke begge de store ketchersportsgrene - badminton og tennis. 
Om vinteren kan man udfolde sit badmintontalent i Aunings Hal B og fra april til 
november kan man kæmpe med (og mod...) den ædle tennissport oppe på 
klubbens egen grusbane ved stadion. For yderligere info: se klubbens hjemme-
side eller kontakt Helene i Provstegyden 1.  

Bordtennis
Der har i efteråret været 
spillet bordtennis i klub-
huset hver torsdag - for 
børn om eftermiddagen og 
for voksne om aftenen. 
Tilslutningen til spillet har 
været vigende for børnenes 
vedkommende, men der er 
i efteråret flere og flere 
voksne, der har prøvet det 
hurtige spil af. Bordtennis 
er et spil, der kan være sær-
deles sjovt at dyrke - 
uanset alder og niveau.
ØAI råder over tre halvprofessionelle bordtennisborde, som godt kan tåle at blive 
slidt endnu mere - og i slutningen af januar vil vi arrangere en aften, hvor en 
erfaren bordtennistræner vil komme og fortælle om spillet - samt give gode råd 
om og vise spillets mange facetter.

Bordtennis

Ketchersport

Petanque
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”Liv i klubhuset” - januar og februar 2019
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Nyhed:  Krolf
Den 23. august startede Norddjurs Krolfklub på bane 3 i ØAI. Vi er nu i fuld gang 
- og i skrivende stund er vi 15-20 medlemmer. Men der er god plads til flere! 
Der spilles på banerne tirsdag og torsdag kl. 14, samt lørdag kl. 10. Lørdag laver 
vi fælles kaffe kl. 9.30, hvor alle er velkomne. 
Alle kan komme og få en prøvetime. 

Der spilles hele året, og man bestemmer selv hvor mange gange i løbet af ugen, 
man har lyst til at komme og spille.  
Kontingentet for et helt år er 350 kr. 

Klik ind på vores hjemmeside for mere information: https://norddjurskrolf.dk 

På bestyrelsens vegne - Steen Sørensen, formand - 22728590

“Liv i klubhuset” - januar og februar 2019
Fredag d. 18. januar  “Pil og Pølser” - dartarrangement. 
Lørdag d. 23. februar kl. 8.30: Morgenkaffe m.m. 
Desuden regner Leif Herlev med at fortsætte med at invitere til et slaw kort i det 
nye år - med endnu en turnering i det ædle spil AGURK. 
Og så er der jo husmoderforeningen/kvindeklubben, som jævnligt holder møder i 
klubhuset. 
Yderligere info efter nytår på Facebook og www.oaif.dk
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ØAI - nyt Mobile Pay nummer..!
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ØAI - nyt Mobile Pay nummer…!
ØAI har fået nyt Mobile Pay nummer - et nummer du kan bruge til betaling af 
aktivt og passivt kontingent i alle afdelinger af foreningen. 

Nummeret er  21470 - altså kun fem cifre i forhold til tidligere! 

Når du betaler med Mobile Pay, så husk at anføre navn, medlemsnummer - samt 
navn på det hold, du deltager i.

Sommerfesten i Øster Alling 2019 er allerede ved at blive planlagt. 
Lad os bare løfte sløret for en lidt tidlig nyhed: “Årenes orkester” -
THE WORKS - har sagt ja til at vende tilbage til ØA 1. juni 2019..!
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Vi støtter ØAI

Stadionallé 2

8963 Auning

Tlf. 86 48 43 00

Centervej 17 . 8963 Auning

Øster Alling
Vognmandsforretning

• Containere udlejes •

• Levering af sten og grus •

Peter Jørgensen
Elmelundsvej 17 . Øster Alling . 8963 Auning

Telefon: 2016 6649

www.realservice.dk
tlf. 42 92 65 55

Tlf. 2012 3690
Tlf. 8649 2377

 

 

 

 

 
Besøg vores Butik & Café 

Centervej 6  8963 Auning 
 



19

Reklame,
markedsføring og
kommunikation

Tel.: 3026 5069 . www.2-of-us.dk 

Vi støtter ØAI

MORTENSENSVEJ 30 C  .  8963 AUNING 
TLF. 61 28 20 57 

Ebeltoftvej 5, 8960 Randers 
www.fru.dk 

ØSTER ALLING FORSAMLINGSHUS
Udlejning: 21 39 12 38

Skal din annonce
være her..?

kontakt: sponsor@oaif.dk

Glædelig jul
og godt nytår..!



ØAI - Bestyrelse - Blad - UdlejningØAI - Bestyrelse - Blad - Udlejning

16

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

Kasserer
Vilene ApS
Mail: oai@vilene.dk

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

Fodbold
Helene A. Southern, Provstegyden 1, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 29123714 – Mail: heleneasouthern@gmail.com

Gymnastik / Yoga
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.markmann@jubii.dk

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

Spinning - samt ØAI sponsoransvarlig
Niels Rasmussen, Knivhøjvej 4, Oustrup, 8963 Auning
Telefon: 61708564 - Mail: nielsholmrasmussen@yahoo.dk

ØAI Bladet - Redaktion og annoncer / Bordtennis
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: 20123690 - Mail: herlev@vestdjursnet.dk

      

Deadline - næste nr. - udkommer medio marts 2019: 1. marts 2019


