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Årets bal: TENNIS BAND og PARTY MODULET..!!
TENNIS BAND er garant for
en uforglemmelig aften.
Gruppen giver os cremen af
de sidste ﬁre årtiers hitnumre
- i et musikalsk show, der er
kendt og elsket over det
ganske land. TENNISBAND
har optrådt ﬂere gange på
Skanderborg Festival, de har
spillet på Samsø Festival og
på Train i Aarhus - og ja, de
har sågar givet deres
forrygende show på både
Thule Airbase og på Berlin
Filmfestival!

Øster Alling - er I klar..?

TENNIS BAND har mængder af fede, velkendte hits på repertoiret, og altid
numre man kan danse/ﬂytte fødderne til. Glad og frisk musik, der holder
publikums danseglæde fangen. For at få så mange hits ind i programmet
som muligt, benytter Tennis sig ofte af at præsentere energibomber af
medleys. De ryger over nettet og ud på dansegulvet med 200 kilometer i
timen – så kast dig ind i kampen og gå fuldstændig McEnroe sammen med
alle de andre!
TENNISBAND er i Øster Alling hyret til hele to gange en time på scenen,
så sørg for at checke sålerne på dine danskesko inden festen.
Check video på https://www.youtube.com/watch?v=8EiagSUHlaw
Når TENNISBAND har har servet det ene es efter det andet ud på gulvet
omkring midnatstid, ja, så overtager PARTY MODULET scenen. Fem
dygtige unge musikere - heriblandt “vores egen” Anders Boye Knudsen og de fortsætter festen med deres coverudgaver af hit-på-hit fra de
seneste årtier.
Check gruppen på http://frisor.modulet.dk/Party/index.htm

Billetsalget starter 1. april. Du kan læse mere om, hvor og hvordan du
melder dig til festen - på side 15.
3

3

Det’ for børn…. Jul og fastelavn

Det’ for børn…. Jul og fastelavn

Sparekassen støtter dig og din sport...

www.sparkron.dk
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Gymnastik
Så er vi i gang igen efter julen. Holdenes juleafslutninger er godt overstået og nu
går vi foråret i møde – det bliver dejligt med mere sol og varme ☺
Her i det nye år er alle holdene kommet godt i gang. Vi er startet op med dans
igen fredag aften, desværre har der kun været dansere nok til ét hold – så hvis
du / I har lyst til at danse til næste forår, så må I gerne allerede nu give besked til
Pia på 29801028. I uge 10 starter ”Lykkeposen” igen og kører over de næste 8
onsdage. Hvis du ikke allerede er tilmeldt, kan det nås endnu!
Nu når foråret er over os, betyder det også opvisninger for vores gymnaster.
Krudtuglerne (0-5. klasse) skal til opvisning i Auning hallen den 17/3 som
gæstehold. Vi er meget glade for at blive inviteret til deres lokale opvisning igen
i år.
Vores egen lokale opvisning er i år 18/3 i forsamlingshuset med fælles indmarch
kl. 14.00. Der deltager familieholdet, puslingerne og krudtuglerne. Det er gratis
at komme ind, mens prisen for det efterfølgende kaffebord er 30 kr. for voksne.
Børn under 14 år er gratis. Overskuddet går til børnene i gymnastikafdelingen.
Der vil være et glas sodavand og en flødebolle til de udøvende gymnaster efter
opvisningerne. Vi glæder os til at se mange til en hyggelig eftermiddag.
8. april afholder vi gymnastikdag i forsamlingshuset med fokus på spring. Dagen
bliver opdelt i 2-3 lektioner afhængig af alder – men alle børn fra ca. 3 år vil
kunne deltage og er velkomne, også selvom man ikke har gået på et
gymnastikhold i årets løb. Så sæt kryds i kalenderen! Nærmere information
kommer på Facebook, når vi har deltaljerne på plads.
Idrætsforeningen holder sommerfest i dagene 31/5 til 2/6. Kom og deltag i årets
store arrangement på stadion.
Hvis nogen sidder inde med en god idé til en ny aktivitet i næste sæson, så hører
vi gerne fra jer. Du behøver ikke selv at være instruktør ☺
Godt forår og god sommer til jer alle og på gensyn i september til en ny og
spændende sæson.
Hilsen gymnastikbestyrelsen
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Fodbold
Børneholdet:
Vi starter op med udendørs fodboldtræning torsdag d. 5. april.
Træningsdag bliver ligesom sidste år hver torsdag fra 17.00 – 18.00.
Holdet er for både drenge og piger i alderen ca. 4 – 13 år.
Børnene bliver delt op i hold – alt efter hvor gamle de er.
I Øster Alling vægter vi det sociale højt. Det er fodbold på det hyggelige
niveau. Vi synes det er vigtigt at det skal være sjovt at spille fodbold og at
det ikke skal gå op i, hvem der er bedst.
Vi satser på at holde liv i traditionen med fællesspisning efter fodbold en
gang imellem. Det er en hyggelig og god tradition, som der er stor
opbakning til.
Vi håber igen i år at se mange børn, såvel gamle spillere som nye, på
banerne i Øster Alling, så der fortsat bliver støttet op om det lokale.
Som altid vil der være kaffe på kanden og tid til en god snak ☺
Oldboys:
Oldboys lægger ud med første træningskamp tirsdag d. 13. marts i
Gjerlev.
Vi hygger os til hver hjemmekamp med pølser på grillen og interesserede
oldboys’ere og tilskuere er meget velkomne til at deltage ☺
Vi kan sagtens være mange flere til at spille, så går du rundt og tænker på,
om det er noget for dig, så kontakt holdleder Johnny Ask Rasmussen på
mobil 40 41 93 88.
Mixfodbold:
Træningen er en god blanding af konditionstræning, fodbold, sjov og
socialt samvær for både damer og herrer. Vi vil rigtig gerne have nogle
flere med på holdet, så hvis du har lyst til lidt boldspil, god motion og
hygge, så mød op på Stadion i Øster Alling. Vi træner hver mandag aften
fra kl. 19.30. Første træningsgang bliver mandag d. 9. april.
For yderligere oplysninger kan Helene A. Southern kontaktes på mobil
29 12 37 14
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Spinning
Spinning kører rigtig godt, vi har valgt at sætte kontingentet ned til 210 kr. for et
kvartal. Det har bevirket at vi nu har næsten fuldt hold. Der er dog stadig plads
til flere. Vi kører tirsdag og torsdag kl. 19.30.
Det er stadig Janni og Hans Erik, der er instruktører.
Første time er gratis, så kom og prøv. Det er også godt for dem med dårligt knæ
- og dem som gerne vil svede lidt.
Vi har lidt forskellige sko, så man behøver ikke at købe til at starte med.
Kontakt endelig Janni, Hans Erik eller Niels Rasmussen.
Venlig hilsen fra os alle tre.

Breaking news: ØAI - nu med bordtennis
I efteråret indkøbte ØAI tre flotte, næsten nye turneringsbordtennisborde - og
siden midt i januar har en halv snes drenge trænet hver tirsdag eftermiddag i
klubhuset. Da ingen af drengene havde den store erfaring med det hurtige spil,
startede vi fra bunden af med indøvning af spillets grundslag - men på det
seneste er vi gået over til de lidt vanskeligere, overskruede angrebsslag. Der er
fremgang at spore hos alle drengene.
Da vi i foreningen synes det er synd, at så gode borde kun bliver brugt et par
timer hver uge, havde vi d. 7. marts inviteret voksne ØA-borgere til at komme og
prøve det sjove bordtennisspil. Vi var så heldige, at en gammel garvet bordtennisinstruktør fra indtil flere
idrætsorganisationer, Erling Post
fra Vistoft, kom til Øster Alling
og øste ud af sin store erfaring i
spillet. Det medførte at alle de ti
fremmødte voksne havde stor
fremgang i løbet af de to timer,
der blev spillet på de tre borde.
Frem til maj vil vi prøve at
mødes til bordtennis en gang i
mellem onsdag aften - og efter
sommeren kommer der måske
flere interesserede til.
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Centervej 6 . 8963 Auning
Tel.: 86 48 35 11

Sigma Farvehandel . Centervej 21 B . 8963 Auning

Besøg vores Butik & Café
Centervej 6 8963 Auning

Reklame,
markedsføring og
kommunikation
Tel.: 8795 9552 . www.2-of-us.dk
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Generalforsamling 2018
Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ØAI den sidste dag i februar.
Der var mødt omkring 20 frem, og Malene Sommergreen fra Vilene Aps
forelagte det reviderede regnskab, som viste et årsresultat på 42.488 kr.
Der var indkommet forslag om at genindføre en form for passivt
medlemsskab af foreningen. Det har vist sig, at der er mange borgere, der
gør en aktiv indsats i foreningen og/eller færdes i klubhuset - uden at
være tilmeldt en idrætsgren. Det kan f.eks. være de mange, som bruger
huset i forbindelse med arrangementer, som f.eks. “Liv i klubhuset” eller
mindre fester. Disse vil fremover få mulighed for at bidrage økonomisk til
foreningen gennem et såkaldt ‘støttemedlemsskab’. Malene laver
mulighed for at tilmelde sig som støttemedlem på hjemmesiden. Hun kan
også oprette støttemedlemmer pr. mail eller telefon. Det passive
støttemedlemskab vil koste 150 kr.
På valg til bestyrelsen var formand Karl Markmann og sekretær Rikke
Kirkebæk. Karl Markmann blev genvalgt, mens Rikke Kirkebæk ikke
ønskede genvalg. Til ny sekretær valgtes Lisa Boye Knudsen, der
efterfølgende overlod sin udvalgsformandspost i fodboldafdelingen til
Helene Southern.
Til slut var det tid til årets pokaluddelinger.
Lederpokalen gik til Rikke Kirkebæk for hendes fornemme indsats med
gymnastikbørnene. Rikke ﬁk også afskedsgave fra bestyrelsen.
Aktivitetspokalen blev givet til Heidi Risager Sørensen for hendes store
indsats med fodboldbørnene - og hendes aktive deltagelse i bl.a.“Liv i
Klubhuset”.
Kammeratskabsprisen ﬁk Henny Simonsen for sin hjælpsomhed og
aktive deltagelse i foreningen, ikke mindst i petanqueafdelingen.
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Petanque
Mandag den 8. januar 2018 tog petanque afdelingen hul på det nye år. I strålende
sol, helt vindstille og minus 4 grader mødte 13, godt påklædte, spillere op. På
trods af de frosthårde baner, var spillet på et højt niveau. Afdelingens godt 30
medlemmer fortsætter petanquespillet resten af vinteren, mandag og onsdag kl.
10-12. Der bliver snart travlhed med årsmøde i afdelingen og senere
generalforsamling i ØAI. Planlægningen af forårets og sommerens turneringer er
allerede overstået, idet der allerede 22. januar var planlægningsmøde vedr. 5
byturneringen mellem Ebeltoft, Ryomgård, Grenaa, Auning og Øster Alling.
Forårsturneringen i DGI bliver uden deltagelse fra Øster Alling Fra 1. april flyttes
petanque om mandagen til kl. 18.30. Således spilles der mandag aften kl. 18.30
og onsdag kl. 10.00.
Den 21. februar afvikledes årsmødet i petanqueafdelingen. 24 medlemmer deltog.
Der er indbetalt kr. 7.650 i kontingenter. Overskuddet er på 4.886 kr. Svend Aage
Simonsen blev genvalgt som formand. Herdis Hedegaard som sekretær og Orla
Lund som turneringsleder. Da Grenaa ikke kan stille hold til 5 byturneringen
bliver denne igen en 4 by turnering. Der deltager 8 spillere fra hver by og
turneringen indledes 25. april i Auning. Der var enighed om ikke at afvikle nogen
turnering i forbindelse med sommerfesten. Derimod besluttedes det at afholde et
hyggearrangement i slutningen af maj. Det besluttedes at lave en afskærmning i
petanquehuset mod syd.
(-fortsættes næste side)

BILLEDE..?
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Petanque
Petanque var i sin tid en del af den såkaldte ”Onsdagsklub”.
Onsdagsklubben består stadig, idet der spilles kort hver onsdag kl. 10-12 i
klubhuset. Der spilles whist. De fleste deltagere har været med siden
starten i begyndelsen af årtusindet. Det siger sig selv at nogle er faldet fra
i løbet af årene. DERFOR er der brug for nyt blod. HVIS du er kortspiller
og har FRI onsdag formiddag, vil man gerne stærkt opfordre dig til at
møde op og deltage i denne hyggelige aktivitet. Der startes altid med
morgenkaffe kl. 9.30 og så går man i gang kl. 10.00.

Borgerforening - Forsamlingshus
Forsamlingshusets og Borgerforeningens 2018 generalforsamling fandt
sted d. 1 marts. Mange tak til alle, der kom og delte deres meninger og
forslag.
Hovedpunkterne: 2017 var et godt år med hensyn til vores forskellige
arrangementer, især Mortensaften-middagen og koncerten med Michelle
Birkballe Duoen i oktober. Men, årets regnskab viste en underskud på ca.
35.000 kr. Som svar på det foreslog generalforsamlingen at hæve det
årlige medlemsbidrag til 400 kr. for en husstand og 200 kr. for en ”enlig”.
Det er også nødvendigt, at vi øger antallet af medlemmer samt antallet af
private udlejninger af forsamlingshuset. Et andet forslag var at promovere
huset som et sted med mere hjemlig hygge end kroer, restauranter, osv.
Der var også et forslag, at borgerforeningen burde være mere aktiv, f.eks.
invitere byens borgere til en picnic på grunden over for forsamlingshuset.
Endvidere var der forslag om, at vi skal finde et nyt navn til grunden.
Måske ”Hedegaards Plads”, som har en historisk forbindelse med den
gamle købmandsbutik, der engang var på pladsen. (- fst. næste side)
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Borgerforening - Forsamlingshus
Kommende arrangementer:
- Øster Allings ”Ren By/Rent Område” arrangement i samarbejde med
kommunen - lørdag, d. 21 april, kl. 10-12. Vi vil samle skrald op og
afslutte på Stadionvængets legeplads med forfriskninger. Og vi vil igen i år
bestille en container fra Reno Djurs, så ryd op omkring huset, garagen eller
kælderen!
- Liv i Forsamlingshusene koncert i efteråret – Vi vil komme med
oplysninger senere, når vi har en aftale.
- Mortensaften – Vi ser frem til vores årlige sammenkomst og middag, som
i år finder sted lørdag, d. 10. november. Sæt kryds nu i kalenderen!
Projekter i 2018:
- Reparation, maling (og måske pyntning) af muren ved grunden
- Reparation af forsamlingshusets skorsten og tag
- Forbedring af isolering i forsamlingshusets loftsrum over salen
Endeligt siger bestyrelsen ”tak og farvel” til et langvarigt medlem Poul
Petersen - og ”velkommen” til vores nye medlem
Agnete
Brandt. Vi siger
Slanke
løsninger
også ”tak og farvel” til de langvarige revisorer Anne Marie Jørgensen og
– fede detaljer
Orla Lund - og ”velkommen” til de nye revisorer Svend Aage Simonsen og
Specialist i stærke, ultratynde,
Lars Sørensen.
detaljerige elementer i fiberbeton.

Slanke løsninger
– fede detaljer
Specialist i stærke, ultratynde,
detaljerige elementer i fiberbeton.

Telefon 2170 6802

www.fiberbeton.dk
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Sponsorater

Borgerforening / Forsamlingshus

Sponsorafdelingen går rigtig godt, jeg har fået styr på mange af sponsorerne. Samt fået en masse nye ind, tusind tak for det.
Hvis der er nogen der har nye, som ikke er med - så giv mig et kald på
mail eller tlf. som er 61708564.
Venlig hilsen Niels Rasmussen

Sommer og sol - så er der fest i ØA..!
Gå ikke glip af årets
31. maj - 2. juni

Sommerfest i ØA

Se næste side - hvor du allerede nu kan sikre dig, din
familie og dine venner en
plads i teltet d. 2. juni.
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…mere “Liv i klubhuset”
Sommerfest Bal 2018 - TILMELDING
Ta’ kæresten i hånden - eller din nabo, fætter eller svigermor - og dine
danseglade venner - og få en fantastisk aften i ØAI’s nye festtelt d. 2.
juni. Med skøn mad af Bodil “Kok” Andersen og Crew, og masser af
danseglad livemusik med Tennis Band og Party Modulet.
Og for en sikkerheds skyld: tilmeld dig nu - før det er for sent..
Mail eller ring til Anni: annidjensen@gmail.com - 29 71 28 70
Utroligt - men sandt:
Prisen for stor gallamiddag og dobbeltbal er uændret:
300 kr pr person
Seneste frist for tilmelding er mandag d. 21. maj
Men jo før - jo bedre. Tidlig tilmelding gør det lettere for ØAI at forberede
det praktiske omkring festen.
Hvis I er en gruppe, der gerne vil sidde sammen til festen, så gør
opmærksom på det ved tilmeldingen. Udnævn en formand m/k for
gruppen,afså
kan I tilmelde
I slutningen
november
mødteJer
enog betale hver for sig.

talstærk skare af ØA-borgere op i klubtilmeldt,
når du har
en bekræftelse på din tilmelding.
huset,DudaerButik
Gydegaard
gavfået
smagsNår
har meldt
digogtildelikatesser
(evt. m. kæreste, ægtefælle, naboer eller venner),
prøver
pådu
firmaets
vine
bedes du umiddelbart efter indbetale beløbet på
fra ‘støvlelandet’.
nedenstående kontonummer:
Der blev
prøvesmagt hele 7-8 vine fra
forskellige vingårde i Italien - og de fik i
mundene selskab af Konto
dejlig ost,
pølse,
7260 1160228 i Djurslands Bank.
brød, pesto og olivenolie.
På grund af årstiden var det specielt de
Kender du
til ﬁrmaer
som kunne tænke sig at støtte
lidt kraftigere
rødvine,
dereller
var ienkeltpersoner,
fokus,
ØAIs aftenen
idrætsarbejde
med byens
men inden
var omme,
lød derbørn og unge - i form af en sponsorgave
til lørdag
- så kontakt Anni på ovenstående mail eller tlf.nr.
opfordringer
til aftens
endnulotteri
et vinarrangement
til foråret, så ØA-borgerne måske også
kan prøvesmage
nogle af Gydegaards
Læs program for 31. maj - 2. juni 2018 i ØAI-Bladets maj-nummer!
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
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: 86492379 - 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
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. - sommerfestnummeret - udkommer primo maj 2018: 22. april
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