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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

SUPER BRUGSEN AUNING
Centervej 6

8963 Auning
tlf. 8648 3511
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Efter en sommerfest i starten af juni, hvor alt gik efter planen, 
og der var en god stemning og god opbakning til alle aktiviteterne, 
har der i nogle måneder været lidt stille på stadion og i klubhuset. 

Dog er der blevet spillet krolf og petanque for fuld kraft. 
Jeg har også hørt Helene misse nogle enkelte bolde på tennisbanen.. 
Den fortjener dog at blive benyttet noget mere. 

Når nu sommeren går på held, begynder de indendørs aktiviteter 
igen. 
Jeg håber at der er mange, der vil benytte de tilbud, der kommer fra 
vores forskellige afdelinger.  
Husk: for at deltage i ØAI`s arrangementer, der foregår i klubhuset, 
SKAL man som minimum være støttemedlem - hvis ikke man er 
aktiv medlem. 
Et støttemedlemsskab koster kun 150 kr. pr. år. 

Jeg håber at vi alle ses, så vi kan holde sammen på vores lille by. 

  

 Mvh. Leif Herlev 
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Øster Alling har p.t. en fodboldafdeling, der kan rumme stort set alle former for 
fodboldudøvere. På vores fire hold er der plads til alle. Børn, voksne, unge, 
gamle, mænd, og kvinder.  

Vores to børne/unge hold træner (leger) hver onsdag fra kl. 17-18. Vi har inddelt 
efter alder så "De små" og "De store" træner på hver deres flot opkridtede bane. 
"De små" er fra 4 år og op, og der spiller man, til man synes man er klar til at 
spille med "De store". "De store" trænes af vores dygtige unge træner Christian 
Melchior, og "De små" tager Kenneth Niebuhr og Helene Southern sig af. Vores 
børnefodbold har også en social dimension, når vores søde forældrehjælpere - 
TAK, I ved, hvem I er - arrangerer fællesspisning og nogle gange også en over-
natning i klubhuset. Kig forbi hvis det kunne være noget for dit barn at prøve. 
De første par gange er naturligvis gratis og ellers koster en sæson (april til 
oktober) kun 300 kr. 

Vores Mandagsmix hold mødes, ja du gættede det, hver mandag fra kl. 19.00, og 
til vi ikke kan mere. Som regel er det ret præcist kl. 20:00... Til Mandagsmix er 
ALLE velkomne. Et støttemedlemsskab af ØAI er eneste form for kontingent for 
at deltage i denne herlige mandagsaktivitet. Børnespillere til vores Mandagsmix 
er undtaget reglen om støttemedlemskab - vi er bare glade for, at de gider lege 
med os voksne.  

Sidst men absolut ikke mindst har vi byens Old Boys hold. Holdet spiller i 
Randers Old Boys, som består af 33 hold, fordelt på tre rækker: A, B og C. Lige 
nu ligger ØAI i toppen af B rækken. Vi spiller selvfølgelig for at vinde, men det 
er stadig fodbold for alle, og det er hyggen - den berømte 3. halvleg - der nok er 
det vigtigste. Har man lyst til at prøve, skal man være fyldt 30 år og ikke spille 
højere end serie 5, hvis man også spiller senior bold. Der spilles kamp onsdag 
aften. Medlemskab i ØAI Old Boys koster KUN 400,- pr. halvsæson. 
Kontaktpersoner:  
Franz 23392384 
Johnny 40419388 

For ØAIs fodboldafdeling generelt handler det mest af alt om motion, samvær 
og sammenhold, så hvis du f.eks er ny i byen, er det en rigtig god indgang til 
fællesskabet i Øster Alling. Vel mødt. 

Kontaktperson for ØAI Fodbold: 
Helene A. Southern 29123714l 
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Gymnastik
Øster Alling Gymnastikforening byder i sæsonen 2019-2020 på følgende 
hold: 
Mandag: 16:00-17:00 Familieholdet (0-5 år - 1 barn og 1 voksen) 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 37 til og med uge 13 – ferie i uge 42, 51, 52, 1 og 7.   
Kom og få en lille times aktivt samvær med dit barn/barnebarn/el. andet. 
Instruktør: Kathrine Thorsen Richter  
Hjælper: Sofie Sommergren 
Pris: 440 kr. – det er barnet som skal tilmeldes dette hold. 
Mandag: 19:30-20:30 Holdet for de dovne (+15)   NYHED! 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: 6 gange med start uge 43 til og med uge 48  
Er du lidt doven? Kom nu, vær ærlig! 
Jeg er! Jeg bryder mig ikke om det vilde cardio, hvor sveden driver af en 
og hjertet danser afsted i brystkassen, og man overvejer, hvornår det 
hopper helt ud. 
Hvis du har det på samme måde eller bare har lyst til at træne på en anden 
måde, så kom og træn med mig. 
Alle kan være med. Vi skal bruge musklerne i kroppen og få kroppen til at 
arbejde for os. Med den rette træning vil kroppen forsætte med at 
forbrænde kalorier i op til 48 timer efter endt træning.  
Instruktør: Anja Mandrup 
Pris: 250 kr. 
Tirsdag: 18:00-19:00 Spring og leg (0. til ca. 3. klasse) 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 37 til og med uge 13 – ferie i uge 42, 51, 52, 1 og 7.   
Holdet til alle friske piger og drenge, der kan lide at røre sig og have det 
sjovt. Gymnastikken bliver differentieret sådan, at der er udfordringer for 
alle på deres niveau og alderstrin. 
Instruktører: Bo Appelby og Sara Brogaard 
Hjælper: Oliver Brix 
Pris: 440 kr.   (fortsættes næste side..) 
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Tirsdag: 19:30-20:30 Stram-op (18+) 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 39 til og med uge 17 – ferie i uge 42, 52, 1, 7 og 15 
Her er holdet for dig, som ønsker at få kroppet strammet op. Der er meget 
træning for mave, baller, lår og ryg. Vi vil altid afslutte timen med 
udstrækning.  
Instruktør: Lene Torstensson 
Pris: 660 kr. 
Onsdag: 18:00-19:00 Klassisk YOGA: 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 38 til og med uge 51 – ferie i uge 42 
Vi har fået mulighed for at åbne op for yoga igen med en ny instruktør, 
Valentyna, som er uddannet hos Yog Ram Jejn på en officiel international 
yogaskole 😊😊  
Bliv frisk, energisk, stærk og bevidst gennem yoga introduktion, pranajam, 
opvarmnings-øvelser, asanas og afslapning. 
Programmet er henvendt til begyndere og let-øvede – men alle kan deltage. 
Timen er bygget op med fokus på bevægapparatet, stimulering af hormon- 
og fordøjelsessystem samt balance udvikling. Hver time starter med 
vejrtrækningsøvelser og afsluttes med 15 min. afslapning, som balancerer 
krop, sind og sjæl. 
Instruktør: Valentyna Kalyukh 
Pris: 600 kr. 
Onsdag: 19:30-20:30 Fitness dans: 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 38 til og med uge 51 – ferie i uge 42 
Fitness dans som vi kender det fra tidligere sæsoner – masser af god musik 
og sved på panden. Vi danser 12 gange og der er plads til alle 😊😊  
Instruktør: Kathrine Richter Thorsen 
Pris: 550 kr. for alle 12 gange – eller som noget nyt:  
Mulighed for KLIPPEKORT: se næste side! 
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KLIPPEKORT til fitness dans: grundpris 350 kr. og herefter 40 kr. pr. 
gang som betales ved timens begyndelse via mobilepay 21470 med 
angivelse af ”FD og navn” 
Husk at tilmelde dig den ønskede løsning på hjemmesiden. 
Torsdag: 10:00-11:30 Ha det bedre (kvinder 18+) 
Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: uge 37 til og med uge 13 – ferie i uge 42, 50, 51, 52, 1 og 7 
Programmet er sammensat af øvelser, så vi kommer igennem hele 
kroppen. Vi bruger bl.a. øvelser, som udelukkende udføres af kroppens 
egen vægt. Der sluttes af med total afspænding, så husk pude og tæppe.  
Da holdet har fokus på bl.a. mave og bækken, er holdet også velegnet 
som efter-fødsels -gymnastik. Har du skiftende arbejdstider, vil det være 
muligt at kombinere deltagelsen på dette hold med deltagelsen på ”stram-
op”. 
Instruktør: Ellen Jørgensen 
Pris: 600 kr. for en hel sæson 

Sted: Øster Alling Forsamlingshus 
Start: januar 2020 
Husk at sætte kryds i kalenderen januar 2020, hvor vi igen starter dans op. 
Vi danser 10 fredage og afholder herefter ”afdansningsbal” i 
Forsamlingshuset (kun for deltagere på holdet!). Der er plads til alle – 
både nye og dem, som har danset i flere år. 
Der kommer nærmere besked i ØAI-bladet i december og på Facebook. 
Men har dette allerede vakt din interesse, så ring og tilmeld jer nu hos Pia 
Rasmussen 29801028 
Instruktør: Bekker Dans ved Mette Bekker 
Pris: 1400 kr. pr. par 
Husk at man altid er velkommen til at komme og få en gratis prøvetime, 
inden man tilmelder sig et hold.  

Dans - start 2020
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Reklame,
markedsføring og
kommunikation

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

Tilmelding:
Man skal tilmelde sig digitalt via Øster Alling Idrætsforenings hjemmeside 
www.oaif.dk. Betalingsmulighederne fremgår ved tilmelding.
Dokumentation for betaling skal herefter kunne fremvises på forlangende.
Vi glæder os til at se rigtig mange, nye som gamle, unge som ældre,
gymnaster til denne sæson i Øster Alling Forsamlingshus. Hvis nogen har
idéer til nye aktiviteter – eller evt. selv er instruktør eller har mod på at
prøve at stå i spidsen for et hold – så kontakt os gerne.

Rabat:
Der ydes søskenderabat på 50% på den ene af de to, som går på samme hold.
Holdene gennemføres kun ved minimum 10 betalende pr. hold – uden
undtagelse!
Husk at støtte lokalt - og vær med til at bevare fællesskabet i Øster Alling 😊

AUNING
TRAKTOR OG

MASKINVÆRKSTED
vil sponsorerer 200 kr., hver gang
man køber en cykel, plænetraktor, 

plæneklipper eller trimmer
– mod at vise sit medlemsnummer

af Ø. Alling Idrætsforening.
Kunden får også

en rabat.
Tage Thomsen A/S

Tlf. 8648 1066
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Efter en fin sommerferie, er vi nu klar til at genoptage spinningen i 
ØAI.  
Alle kan være med. Nye spinnere er altid velkomne - og belønnes 
med en gratis prøvetime. Kontakt instruktørerne for en sådan.  Stort 
velkommen til Cecilie (Cille) Madsen som ny instruktør. Cille er 
uddannet instruktør og kører også spinning i Allingåbro. Tag godt 
imod Cille! Tiderne er stadig: mandage kl 19-20 med Cille :-) og 
torsdage kl 19-20 med Hans Erik :-)  
Spørg endelig for andre tider/hold! 
Spinning trimmer kroppen på mange måder. Kom og få kørt dig i god 
form, styrk dine led, knæ og muskler.  
Spinning er mega billig: 110 kr. for juli kvartal. De andre kvartaler 
koster det 220 kr.  

Vi ses til spinning i ØAI. 
Cille, Hans Erik og Niels. 
spinning@oaif.dk 

Spinning - en klassiker når lungerne skal luftes..
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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
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www.djurslandshundesalon.dk

Tlf. 2256 6475
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www.vorupgruppen.dk • ryomgaard@vorupgruppen.dk
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Vi støtter ØAI

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   Vestergade 39 . 8963 Auning
Telefon: 86 48 30 02
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Borgerforeningen og forsamlingshuset ser frem til flere opgaver og begivenheder  
som sommeren slutter og efteråret venter på dets tilbagevenden.Vi planlægger at 
begynde forskønnelsen af Hyggehjørnet ved at give væggen et nyt lag maling og 
farve. Vi har også drøftet ideer om, hvilke slags planter og træer vi gerne vil 
sætte der, og vi håber at gøre fremskridt med den opgave, inden efteråret 
kommer. 

Efter vores succes med sidste års fællesspisning med "stegt flæsk og persille 
sovs" (og kartofler, naturligvis), gør vi det igen fredag den 20. september. Men 
som en optakt til middagen håber vi, at kommunens leder af 
vådeområdeprojektet i ådalen kan komme og give en orientering om emnet og 
svare på spørgsmål. Mere om det nærmere fællesspisingen, som vi vil holde 
tidligt nok til at sikre, at familier med små børn let kan deltage. Og vi ser igen 
frem til fællessang med Janos Ferenczi ved klaveret. 

Fredag den 25. oktober kommer en lille smag af Irland til forsamlingshuset. 
Bandet Tradish med base i Aarhus kommer og underholder med traditionel irsk 
musik og ny musik inspireret af traditionel irsk musik - koncerten finder sted i 
samarbejde med "Liv i Forsamlingshusene". Vi planlægger også at tilbyde mad 
og drikke der passer til aftenens irske tema. Entre er 140 kr. pr. person, og hvis 
man gerne vil spise, er prisen for mad 110 kr. pr. person. Drikkevarer kan købes i 
baren. Dørene åbnes kl. 18.30, og koncerten begynder kl. 20.00. Tilmelding til 
Tradishs koncert begynder 26. august og slutter 18. oktober. Info: ring tlf. 21 39 
12 38 eller send mail til mhauberg1961@outlook.dk. 

Og sæt kryds i kalenderen søndag d. 10. november, når vi afholder vores årlige 
Mortensaften-middag med andesteg, osv.!  Mere info kommer senere. 

Borgerforening - Forsamlingshus

12
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ØAI tennis er i opblomstring - og her taler jeg ikke om det ukrudt, der 
stadig dukker frem igennem gruset i ny og næ - så det er NU, du skal 
melde dig under fanerne. Vi har en super flot bane oppe ved 
Krolfspillerne OG vi har det billigste medlemsskab i miles omkreds. Vi 
har en del nye spillere, der har taget ketcheren i hånden i år, og jeg 
hjælper også gerne DIG igang med spillet. Fuldt medlemsskab for en 
sæson (vi spiller som regel helt til ultimo oktober) er 400,- for voksne og 
200,- for børn. Seneste tiltag er oprettelsen af en lille øvevæg inde på 
anlægget, så man også kan lave alenetræning. Det er nu også muligt at 
lave pay-and-play tennis. Pay-and-play koster 75,- kroner i timen, og man 
kan mobil-paye til idrætsforeningen på 21470 - husk at påføre følgende 
på din indbetaling: "Medlemsnummer+pp tennis". Det er lidt vigtigt, at 
vide hvordan man begår sig på banen (rigtigt fodtøj med meget små 
riller/ingen fordybninger er f.eks. en nødvendighed...), og hvordan man 
fejer og udjævner huller - så hvis du ikke har prøvet det før, så er det 
bedst lige at få et lynkursus :-) Ved spørgsmål: kontakt mig endelig. Jeg 
hedder Helene og bor i Provstegyden 1. Du kan også kontakte mig via 
Øster Allings facebookside.
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Sponsorer

Bordtennissæsonen starter igen, når ungdomsfodbolden slutter til efteråret. 

Det var lidt sløjt med tilslutningen til ØAI-bordtennis i foråret. Der var kun fem-
seks drenge, der mødte op til træning torsdag eftermiddag - men de viste stor 
spillelyst og fremgang. De skal nok møde op igen. 

MEN - det kniber med de voksne, som har træning torsdage om aftenen. Der er 
faktisk kun to, der har trænet regelmæssigt. Det undrer mig såre, da bordtennis i 
allerhøjeste grad er et spil, der kan få smilet frem på læben, uanset alder. 
Kom og prøv! Klubben råder over tre fremragende borde - og rimelig gode bats. 

Træningen slutter i begyndelsen af december, og i ØAI håber vi på at se en del 
nye spillere i efteråret. 

Sponsorafdelingen går rigtig godt. Lysten til at støtte idrætsarbejdet i Øster 
Alling er stor - og vi har 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 - se bagsiden - eller 
tlf. som er 61708564.   

Venlig hilsen Niels Rasmussen. 
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Sommerfesten 2019
Den store sommerfest i Øster Alling trak igen i år masser af folk af huse. Der 
var flere hundrede gæster i løbet af de tre dage, der blev festet på byens stadion. 
  
Torsdagens teltgudstjeneste med sognepræst Ulla Pedersen og kirkekorene fra 
Auning og Ørsted trak over hundrede gæster - og det samme gjorde det 
traditionelle morgenbanko lørdag morgen. 
  
En af årets store nyheder var HimmelBanko, der blev afviklet fredag aften.  
Fem faldskærms-udspringere fra Aarhus Faldskærmsklub svævede ind over 
stadion og afgjorde et utraditionelt lotteri. Festens gæster kunne spille på, 
hvilket af hundrede kridt-markerede felter på stadion, som den første udspringer 
ville lande på. To festdeltagere havde gættet rigtigt - og gik derfra med 1000 
kroner hver..! 

En af de mange attraktioner lørdag eftermiddag var en udstilling af Datsun 
100A biler - en bilmodel, som i 70’erne var et must for unge mænd i Øster 
Alling. På et tidspunkt servicerede den lokale mekaniker, Poul Erik Schnoor, 
mere end femten biler af den type - og den har ifølge pålidelige kilder (der 
dog foretrækker at være anonyme..) været indirekte årsag til mere et eet 
giftermål i byen.. 
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Sommerfesten 2019

Som noget nyt blev der i år afviklet en spændende 5-kamp - arrangeret af Emma 
og Ida. Det blev en stor succes - for både deltagere og tilskuere.  
Senere på eftermiddagen blev der kørt et spektakulært havetraktor-træk. Vinderen 
af “Det Gyldne Tandhjul” blev for tredje år i træk (!) Oliver Maylander Andersen. 
Han har næsten taget patent på den placering. 
Sommerfesten sluttede vanen tro af med det store gallabal lørdag aften - med 
henved 200 gæster. Festkomiteen havde taget opfordringerne op om et gensyn 
med gruppen The Works, som to gange tidligere har sat fut i dansegulvet i Øster 
Allings festtelt. Igen i år levede gruppen op til forventninger; dansegulvet var 
stopfyldt i samfulde godt to timer, som gruppen sendte rockklassikere ud over 
scenekanten. 
Efter Works fulgte diskotek Raven op med nyere hits til langt ud på natten. 
 
Sommerfesten i Øster Alling har i flere år 
kunnet gennemføres på grund af et stort korps 
af frivillige - og der manglede da heller ikke 
hænder, da festen søndag blev ‘pillet ned’. 
Mere end tyve var mødt op - flere med en 
lettere hovedpine.. 

Ja, faktisk var der slet ikke plads til den 
afgåede og den nykårne ØAI-formand ved 
bordene, Karl Markmann og Leif Herlev, da 
der efter teltnedpilning blev kaldt til ‘rester-
frokost’ ved middagstid søndag.
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Sommerfesten 2019

ØAIs sommerfest er ikke mindst vigtig for byens og omegnens børn og unge.
Fredag aften har i mange år samlet byens helt unge børn til diskotek i klubhuset - 
og til aftenens og den halve nats ungdomsdiskotek har der i årevis været flere 
hundrede unge fra hele den vestlige del af Norddjurs samlet. Således også i år. 
Tom Rasmussen, der samler og leder gruppen af fredagens natteravne, skriver:
“Børnediskotek i klubhuset var igen i år en succes. Der var mange på danse-
gulvet, popcorn og sluch-ice var et hit. Vi takker de frivillige for den store indsats.
Også ungdomsfesten forløb fortrinligt - uden problemer af nogen art. Der var 
omkring 250 unge i teltet - selv med den skærpede aldersgrænse. Der var fuld 
gang i dansen til diskotek Raven’s hitmusik. Det er dejligt at kunne samle så 
mange unge, og samtidig have så stor opbakning fra de frivillige, både natteravne 
og oprydningshold”.
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Vi støtter ØAI

Stadionallé 2

8963 Auning

Tlf. 86 48 43 00

Centervej 17 . 8963 Auning

Vestergade 45 A . 8963 Auning
www.realservice.dk

tlf. 42 92 65 55

Tlf. 2012 3690
Tlf. 8649 2377

 

 

 

 

 
Besøg vores Butik & Café 

Centervej 6  8963 Auning 
 

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

ØSTER ALLING FORSAMLINGSHUS
Udlejning: 21 39 12 38
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Badminton - med mere
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Badminton - med mere
Har du lyst, så spiller vi hver tirsdag fra kl. 19.30 til 22 i Auning hal B. Er i fire 
spillere, er banen Jeres i 1,5 time. Prisen er 600 kr. for voksne, børn og unge 
under 25 år får 50% rabat. 
Vi indleder træning tirsdag den 20 august  og spiller frem til 12. maj 2020. 
På gensyn i Auning hal B. 

Det var med bekymring vi tog hul på sommeren 2019, da der fra Norddjurs 
kommune var bebudet visse besparelser mht. pasning af grønsværen. 
Der er dog fundet en fin fordeling, så ØA stadion fortsat er brugbar til både 
FODBOLD, TENNIS, PETANQUE og KROLF - ikke mindst fordi rigtig mange 
frivillige hjælper til, når der er behov for en klipning m.m. Det frivillige arbejde 
klares ved hjælp af nogle plæneklippere og en havetraktor - som dels er indkøbt 
eller stillet til rådighed af Erik Klemtrup. 

Vi mangler dog en havetraktor med opsamler, så vi kan rense både tennis-, krolf-, 
og petanque banerne for græs, blade og kviste. Stand er underordnet, da vi har 
mange hjælpsomme mekanikere i byen. 

Hilsen Karl Markmann og ØAI vennerne. 

ØAIs nye “maskinpark” bag det gamle klubhus



ØAI - Bestyrelse - Blad - UdlejningØAI - Bestyrelse - Blad - Udlejning
Formand 
Leif Herlev Sørensen, Stadionvænget 7, Ø. Alling, 8963 Auning
Telefon: 20123690 - Mail: herlev@vestdjursnet.dk

Kasserer
Vilene ApS
Mail: oai@vilene.dk
Telefon: Malene Sommergreen: 20997242

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

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

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

Badminton / 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 december 2019: 1. december 2019


