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Formanden har ordet
Julen 2017

Tak for et godt år med masser af aktivitet i klubhuset, på
stadion, i forsamlingshuset og i hallen.
Det glæder naturligvis formanden, når vi kan registrere en fremgang i aktivitet og
medlemsskare. Det har naturligvis en pris, for i ØAI har vi nu set, at klubhuset
skal renoveres/ombygges, så vi kan få endnu mere aktivitet. Forhåbentlig får
medlemmerne også øje på muligheden for en lille fest eller sammenkomst i
klubhuset, med maksimalt 35 siddende gæster - og en masse udenomsplads, så
både børn og voksne kan få gang i lemmerne.
Jeg vil gerne sige tak til alle, der på den ene eller anden måde har bidraget til
sport eller anden aktivitet, og tak til alle der bidrager til ombygning i klubhuset.
Vi har en begrundet tro på en fortsat renovering i 2018, da både kommunen og
nogle sponsorer har set og bifaldet det foreløbige resultat.
Vi har beregnet udgifterne til etape 1 til 150.000 kr - men ombygningen er dog
indtil videre næsten gennemført for det halve! Hvordan kan det så lade sig gøre?
Jo, byens håndværkere, piger, drenge, fædre og mødre har alle ydet en fantastisk
indsats.
Vi kan sagtens bruge endnu flere hænder, og hvis der går en murer eller en
handymand iblandt os, så har vi et toilet, der trænger til nye fliser på gulve og
vægge. Senere kommer der forhåbentlig ny belægning på gulvet i klublokalet, en
lyddæmpende foranstaltning i loftet - og en varmepumpe i mellemgangen.
Glædelig jul og godt nytår!

På bestyrelsens vegne - Karl Markmann
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Fodbold
Børnefodbold:
Ungdomsfodbolden havde sidste træningsdag d. 12. oktober. Vi sluttede af med
manér, idet der deltog ikke mindre end 72 mennesker til fællesspisning..!
Vi har haft 27 spillere på græsset i år. Alder: 4 – 12 år.
Trænerteamet har i år bestået af Rebecca Nikolajsen, Julie Johansen, Søren
Laursen og Christian Melchior, til hvem der skal lyde en kæmpe stor TAK. Vi
ved det ikke altid har været lige nemt at holde styr på de små fodboldtalenter.
Alle trænere har dog allerede nu lovet at være klar igen til foråret, så helt
skræmte er de alligevel ikke..
I år havde vi valgt at lave overnatning kun for ”de store” (8 – 12 år). Der blev
hygget med bordtennis, bordfodbold, 2 retters menu bestående af grillpølser og
bananasplit og bagefter en god omgang fodbold på den oplyste bane. Bagefter
blev der serveret chips og popcorn og så var der ellers biograf med film på
storskærm, da vi fik taget vores nye projektor i brug. Igen et rigtigt godt og
hyggeligt arrangement og som altid stor opbakning fra forældrene der mødte ind
lørdag morgen til fælles morgenmad og oprydning.
Så tak for denne sæson. Vi ses igen til foråret, når vi den 15. marts starter op
igen.
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Fodbold
Damefodbold:
Når foråret kommer, spiller Øster Alling Dame/Herre/Unge fodbold igen hver
mandag fra 19.30
Så hvis du kunne tænke dig at spille med os, er stort set alt og alle
velkomne :-)
Vi træner forskellige øvelser med bold og slutter altid af med at spille nogle
”kampe” mod hinanden på små mål. Det er rigtig skægt, og også lidt hårdt, så
hvis du sidder og mangler en ikke alt for forpligtende gang motion sådan
en mandag aften, så er det os, du skal komme op og spille med. Hvis du vil
høre mere, så ring til Helene på 29123714
Fodboldafdelingen ønsker alle en god jul.

Selvbetjening - NYHED..!
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Gymnastik
Efterårssæsonen er godt i gang og har fungeret godt på alle hold – dog
har vi stadig plads til flere gymnaster især på de mindste børnehold.
I indeværende sæson har vi 5 gymnastikhold – 2 for voksne og 3 for
børn. Derudover har vi zumba, som kører indtil jul. Vi har desværre
oplevet, at flere fortsat har problemer med at oprette sig som medlemmer
i foreningen via www.oaif.dk/selvbetjening og dermed ikke har fået sig
tilmeldt. Det betyder, at vi ikke får indberettet det korrekte antal
medlemmer til kommunen og dermed ikke modtager det aktivitetstilskud,
som vi er berettiget til. Det er derfor vigtigt for os, at man tilmelder sig
samtlige hold, man deltager i. Vi opfodrer alle til at få dette bragt på
plads, og såfremt det volder problemer, kan man kontakte foreningens
kasserer på mail: oai@vilene.dk
Husk også at få betalt jeres kontingent! Hvis I ikke allerede har betalt, kan
der fortsat frem til nytår betales via Mobilepay på nummer 30231694.
Efter nytår overgår vi til nyt Mobilepay nummer: 21470 (ja, korrekt med
kun 5 cifre!). Man kan selvfølgelig også stadig betale via bankoverførsel
til reg. 7260 konto 0002026212.
Alle vores hold afholder hver især sin egen afslutning inden jul. Opstart
igen efter jul for de 5 gymnastikhold er i uge 2. Holdene fortsætter til og
med uge 12 bortset fra Stram-op, som fortsætter til og med uge 16.
Som sædvanligt starter vi i januar op igen med vores 2 dansehold. Det vil
foregå om fredagen og bliver 10 gange med start uge 3 til og med uge
12. Vi holder internt ”afdansningsbal” fredag 6. april. 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 1400 kr. pr.
par. I løbet af vinteren / foråret 2018 vil vi gentage succesen med
Lykkeposen. Vi forventer, at det bliver 8 gange. Holdet vil byde på
forskellige former for gymnastik og fysisk aktivitet, hvor man ikke på
forhånd ved, hvad som tilbydes. Vi vil i 2018 forsøge at finde på nye,
sjove aktiviteter, som også appellerer til mænd..! Holdet er egnet til
aldersgruppen +15 m/k.
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Gymnastik
Information om opstartsdato, første aktivitet og pris meldes ud snarest
muligt på Facebook og hjemmesiden.
HUSK! At alle nye gymnaster er velkomne til at komme til en gratis
prøvetime i det nye år – dette gælder alle gymnastikhold. Prisen for en
halv sæson er 220kr for børn, 330kr for ”Stram op” og 300kr for ”Ha’ det
bedre”. Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 18. marts 2018,
hvor vi holder vores årlige gymnastikopvisning. Der er fælles fane
indmarch kl. 14.00. Det er gratis at komme ind og efterfølgende vil der
være kaffebord mod betaling på 30kr. Der er gratis sodavand og
flødeboller til de børn, som er aktive på et af vores hold. Vi glæder os
allerede til at vise det, vi har lært i årets løb ☺
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 nytår.
På gensyn i 2018!
Venlig hilsen gymnastikafdelingen
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Centervej 6 . 8963 Auning
Tel.: 86 48 35 11

Sigma Farvehandel . Centervej 21 B . 8963 Auning

Reklame,
markedsføring og
kommunikation
Tel.: 8795 9552 . www.2-of-us.dk
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Telefon 2170 6802
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“Liv i Klubhuset”
Arbejdet med at skabe liv i ØAIs klubhus
har været i fuld gang siden sommeren.
Der er kommet ny gulvbelægning i det
nye multirum, væggene har fået en gang
maling - og senest er der blevet opsat
lyddæmpende plader i loftet.
I skrivende stund mangler der næsten kun
nye vinduer og nye elinstallationer - men
sidstnævnte er ELtrik i fuld gang med at
etablere.
Tirsdag d. 5. december blev der afholdt
introduktionseftermiddag for de børn,
der fremover kan få tilbudt at spille bordtennis i ØAI. I første omgang henvender
tilbuddet sig til de 8-15 årige. Til introduktionen var der mødt en halv snes børn
op - og der blev spillet livligt på de tre nye bordtennisborde, som foreningen
indkøbte i efteråret. Allerede den første dag var der børn, der viste sig at have flair
for det hurtige spil.
Fra januar vil der blive fastlagt en ugentlig træningsdag.
I efteråret er der blevet opsat en projektor i det store klublokale, så klubbens
medlemmer i fremtiden vil få mulighed for at se store tv-begivenheder sammen som f.eks. store sportskampe, finaler i Vild med Dans, Melodi Grand Prix o.a.

Masser af liv var der også i klubhuset, da børnefodbolden i oktober holdt sæsonafslutning: mere end 70 børn og forældre samlet til fællesspisning..!!
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Spinning
Gør den 'mørke tid' til Spinning tid!
Spinning er i fuld gang - mest om tirsdagen. Vi kan sagtens finde plads til endnu
flere. Kom og vær med.
Vi kører stadig:
Tirsdage kl. 19:30 - 20:30 Janni og Hans Erik
Torsdage kl. 19:30 - 20:30 Hans Erik
ELLER - hvornår du har lyst! Sig endelig til hvis der er andre ønsker om tider, så
prøver vi at lave hold!
Alle niveauer kan være med på holdene.
Husk: altid gratis prøvetime for nye spinnere.
Nye kampagnepriser i ØAI Spinning
For at tiltrække flere interesserede til spinning i ØAI sætter vi i sæsonen 2017/18
priserne ned som kampagne:
Nye kampagne-priser: (pr. 1/12-2017 og
til og med efterårssæsonen – november
’18)
Forår (marts, april og maj) kr. 210,Sommer (juni, juli og august) kr. 110,Efterår (september, oktober og november)
kr. 210,Vinter (december, januar og februar) kr.
210,Ret til ændringer forbeholdes.
Kontakt instruktørerne for nærmere.

Vel mødt til spinning i ØAI!
JANNI & HANS ERIK
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Borgerforening - forsamlingshus
Borgerforeningen og Forsamlingshuset afholdt flere begivenheder i forsamlingshuset i løbet af efteråret.
Michelle Birkballe Duoen gennemførte en meget underholdende koncert den 6.
oktober. Der var mange tilskuere i salen, og der var gode tapas retter lavet af
Christine's Køkken. Koncerten blev sponsoreret af borgerforeningen i
samarbejde med programmet Liv i Forsamlingshusene.
Den 10. november var der rekorddeltagelse - næsten
90 mennesker - på vores Mortensaften-middag, som
tilbød den traditionelle stegte and, osv. Tusind tak til
bestyrelsesmedlemmer Poul Petersen og Mette
Nielsen, der fortjener en stor del af æren for
begivenhedens succes. Mange tak også til
bestyrelsesmedlem og pianist Janos Ferenczi for
underholdningen, herunder musikken før
fællessangen.
Vi ser frem til næste års arrangement.
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Borgerforening - forsamlingshus
Et par uger senere, den 26. november, var der mange børn til stede til den årlige
juletræsfest – og julemanden og julemoren aflagde også et besøg. Sponsorerne
Lyneborg Grønt, VAM og Gl. Estrup Gartneri bidrog med juletræet, godterne og
snack gulerødderne. Også tak til bestyrelsesmedlemmerne Sten Nielsen, Poul
Petersen og Mette Nielsen for opstillingen af byens smukke juletræ på pladsen
overfor forsamlingshuset.
Der er nu en fælleskalender på østerallingforsamlingshus.dk, hvor I kan holde
styr på en bred vifte af arrangementer, der finder sted i Øster- og Vester Alling.
Venligst kig på og brug kalenderen.
Med ønsket om en god jul ser vi frem til 2018. Årsbrevet og vores anmodning
om det årlige bidrag kommer til jer i slutningen af januar eller tidligt i februar. Vi
planlægger at holde vores generalforsamling torsdag den 1. marts, så venligst sæt
nu kryds i kalenderen og kom. Borgerforeningens bestyrelse har brug for nye
kræfter de næste år, så venligst kontakt os, hvis du har interesse i at deltage som
bestyrelsesmedlem eller -suppleant.
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Petanque
Onsdag den 1. november kl. 10 var petanquebanerne befolket med 16 spillere.
Siden 15. september er vi startet på vintersæsonen, som strækker sig til 15. april
2018.
Afhængig af vejret spiller vi petanque hele vinteren igennem, mandag og onsdag
kl. 10-12. Hva’ så hvis det bliver snevejr og frost, spørger den nysgerrige? Dertil
er at svare, at erfaringsmæssigt skal det fryse meget og være veritabel snestorm,
hvis petanquefolket overgiver sig og ikke spiller. De seneste vintre er det kun
ganske få gange, at vi har måttet aflyse, og det har som regel været ved stærk
regn. Så er det jo også sådan, at vi har et lunt petanquehus at gå ind i og hygge
os efter spillet. Vi er i snit en 12-16 stykker, der spiller om vinteren.

Skulle der være nogle, der efter at have læst dette, har fået lyst til at spille
petanque, er de hjertelig velkommen. Man skal blot møde op. Kugler har vi, så
det behøver du ikke at anskaffe i første omgang.
Vi sluttede 2017 af med en julefrokost i klubhuset den 29. november, hvor også

onsdagsklubben deltog.
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…mere “Liv i klubhuset”

I slutningen af november mødte en
talstærk skare af ØA-borgere op i klubhuset, da Butik Gydegaard gav smagsprøver på firmaets vine og delikatesser
fra ‘støvlelandet’.
Der blev prøvesmagt hele 7-8 vine fra
forskellige vingårde i Italien - og de fik i
mundene selskab af dejlig ost, pølse,
brød, pesto og olivenolie.
På grund af årstiden var det specielt de
lidt kraftigere rødvine, der var i fokus,
men inden aftenen var omme, lød der
opfordringer til endnu et vinarrangement
til foråret, så ØA-borgerne måske også
kan prøvesmage nogle af Gydegaards
gode italienske rosé- og hvidvine.
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ØAI - Bestyrelse - Blad - Udlejning
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 - samt ØAI sponsoransvarlig
Niels Rasmussen, Knivhøjvej 4, Oustrup, 8963 Auning
Telefon: 61708564 - Mail: nielsholmrasmussen@yahoo.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 2018: 1. marts 2018
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