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ØAI 2019
sommerfest 2019
ØAI Sommerfest
“Ska’ vi da ikke snart ha’
Works igen?”
Det spørgsmål er og bliver det
mest stillede, når det handler
om, hvem folk ønsker skal
spille op til bal, når der er
sommerfest i Øster Alling. Og
det er der en god grund til. For
Works er garanter for to ting:
dels er de seks musikere (ja,
igen i år er der to sax’er med)
alle særdeles professionelle - og
dels er deres valg af danseglad
musik uovertruffen.
Anført af forsanger og guitarist Jakob Baumgartner spiller Works ikke blot med udvidet
besætning - nej, i år har gruppen også lovet at
spille to timelange sæt!
Da Works sidst spillede i Øster Alling var
dansegulvet fyldt fra første minut - til det
allersidste ekstranummer.
“The Works er et professionelt orkester, der
udstråler stor kærlighed til den musik, som de
leverer så overbevisende”.
Citat: Nils Malmros, filminstruktør.
Se her klip fra da Works var i ØA i 2015:
https://youtu.be/pBivv5BUVgc
Når The Works går af scenen et stykke på
den anden side af midnat, overtages den af
Anders Lemmer og hans diskotek RAVEN.
Anders har lovet at spille til lyset bryder
frem - med et repertoire der kan få både
unge og unge ældre til at forlade fadbamsen
og indtage dansegulvet. Anders viste sig til
sine forældres sølvbryllup at kunne lave et
mix, der tilfredsstillede alle aldersgrupper fra 18 til 75 år.
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Vi støtter ØAI’s sommerfest

Tlf: 91 56 54 55
www.line-holm.dk

Tlf. 86 48 83 84

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

www.djurslandshundesalon.dk

Tlf. 2256 6475

www.fiberbeton.dk
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ØAI sommerfest
2019- tilmelding
ØAI Sommerfest
2019 - tilmelding
Jamen, kan det passe - at man i ØA stadig kan få Bodil Andersens
lækre gallabuffet og ﬂere timers pop, rock og rul - for 300 kr..?
Jamen, det kan det da. Hvem ka’ - ØA ka’..!
Hvis du vil sikre dig, dine venner, dine naboer eller din familie en
plads i festteltet den 1. juni - så mail eller ring til Anni på

annidjensen@gmail.com - eller 2971 2870

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 24. maj
Men jo før jo bedre, så de frivillige har tid til at forberede og
organisere alt det praktiske omkring festen.
Hvis I er en gruppe, som gerne vil sidde sammen til festen, så gør
opmærksom på det ved tilmeldingen. Udnævn en formand m/k for
gruppen - så kan I tilmelde Jer og betale hver for sig.
Du er tilmeldt, når du har fået en bekræftelse på din tilmelding. Når
du har meldt dig til (evt. med kone, kæreste, naboer eller venner),
bedes du umiddelbart efter indbetale beløbet på kontonummer:

7260 1160228 i Djurslands Bank
Husk at skrive dit navn og evt. gruppe på.
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Festen - torsdag den 30. maj

Festen torsdag
torsdag d.
d. 30.
30. maj
maj
Festen

Øster Alling
Alling IF’s
IF’s store
store sommerfest
sommerfest starter
starter som
som sædvanlig
sædvanlig med
med en
en teltgudstjeneste
teltgudstjeneste
Øster
torsdag
aften.
Den
stemningsfulde
gudstjeneste
plejer
at
samle
mange
mennesker,
torsdag aften. Den stemningsfulde gudstjeneste plejer at samle mange mennesker,
så
den
er,
i
samarbejde
med
Øster
Alling
Menighedsråd,
gjort
til
en
fast
tradition.
så den er, i samarbejde med Øster Alling Menighedsråd, gjort til en fast tradition.
Efter
gudstjenesten
synger
vores
kirkekor
og
Ørsted
Pigekor
og
menighedsrådet
Efter gudstjenesten synger vores kirkekor og Ørsted Pigekor - og menighedsrådet
serverer kaffe
kaffe og
og kage.
kage.
serverer

Festen
fredag
eftermiddag
og
aften
d.
31.31.
maj
Festen
31.
maj
Festen fredag
- fredageftermiddag
eftermiddagog
ogaften
aftend.
den
maj
Baren åbner
åbner kl.
kl. 14
14 -- og
og et
et par
par timer
timer senere
senere åbner
åbner pølsevognen.
pølsevognen. Ved
Ved aftenstid
aftenstid
Baren
kører
vi
så
det
populære
cykelbanko.
På
pladsen
er
der
samtidig
mulighed
for at
at
kører vi så det populære cykelbanko. På pladsen er der samtidig mulighed for
nyde
Bobsins
grillmad
eller
nuppe
en
hot’er
med
det
hele.
nyde Bobsins grillmad - eller nuppe en hot’er med det hele.
Igen ii år
år bliver
bliver der
der mulighed
mulighed for
for at
at se
se de
de dygtige
dygtige faldskærmsudspringere
faldskærmsudspringere fra
fra
Igen
Aarhus
Faldskærmsklub
komme
svævende
ind
over
sportspladsen.
I
år
har
de
Aarhus Faldskærmsklub komme svævende ind over sportspladsen. I år har de
ikke
en
fodbold
med
ned
nej,
de
kommer
kl.
19
til
at
afgøre
en
konkurrence:
en
ikke en fodbold med ned - nej, de kommer kl. 19 til at afgøre en konkurrence: en
slags
“HimmelLotto”.
Første
mand
på
jorden
lander
i
et
markeret
område
med
slags “HimmelLotto”. Første mand på jorden lander i et markeret område med
nummererede felter
felter -- og
og den
den festdeltager,
festdeltager, der
der har
har ‘landingsnummeret’,
‘landingsnummeret’, løber
løber med
med
nummererede
sejren..!
sejren..!
Og så
så er
er det
det ellers
ellers for
for børn
børn -- og
og unge!
unge! II lighed
lighed med
med de
de senere
senere år
år er
er der
der arrangeret
arrangeret
Og
sodavandsdiskotek.
Først
for
de
mindste
og
senere
for
børn
op
til
13
år. Det
Det
sodavandsdiskotek. Først for de mindste - og senere for børn op til 13 år.
foregår
i
klubhuset
og
DJ
Anders
Lemmer
fra
Diskotek
RAVEN
sørger
for
foregår i klubhuset - og DJ Anders Lemmer fra Diskotek RAVEN sørger for
musikken,
så
ungerne
kan
få
sig
deres
egen
uforstyrrede
fest.
Det
koster
20
kr at
at
musikken, så ungerne kan få sig deres egen uforstyrrede fest. Det koster 20 kr
deltage
men
så
er
der
også
fri
popcorn
og
slush-ice..!.
deltage - men så er der også fri popcorn og slush-ice..!.

22.00 -- 02.00:
02.00:
22.00

DISKOTEK
DJ Anders
Anders Lemmer
Lemmer -- den
den fede
fede lyd
lyd af
af fede
fede hits
hits -- ii røg
røg og
og damp!
damp!
DJ

Læs mere
mere om
om fredagens
fredagens ungdomsdiskotek
ungdomsdiskotek på
på side
side 14.
14.
Læs
Efter festen
festen er
er der
der bus
bus til
til Auning,
Auning, Allingåbro
Allingåbro og
og Ørsted
Ørsted -- kl.
kl. 02.00
02.00
Efter
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Vi støtter ØAI’s sommerfest

Auning afdeling . Centervej 8 . 8963 Auning .Tlf. 8648 4766
auning@spardjurs.dk . www.spardjurs.dk

Centervej 15
8963 Auning

Tlf. 8648 4244

Johns Auto
Tlf. 8648 4337

Østergade 8 . 8963 Auning

Tlf: 8648 4031

Vestergade 4 . 8963 Auning . Tlf. 8648 3145
www.auningblomster.dk

Tlf. 2812 9022
Tage Thomsen A/S
Tlf. 8648 1066
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Lørdagens dagsprogram den 1. juni
Lørdagens
dagsprogram d. 1. juni
Lørdag morgen står Gamle Ole tidligt op. Han er fast medspiller, når vi afvikler
det årets morgenbanko. Det har i mange år været det store nummer - med
halvfems numre og godt hundrede deltagere.
Vi starter vanen tro med medbragt kaffe/the - og gratis rundstykker - fra 8.45 til
9.15. Og så går det ellers løs for de mange trofaste ‘pladespillere’.

Pølsevognen og baren åbner efter morgenbankoen - og derefter bliver der mulighed for at se nogle veteran Datsun biler. Datsun - det mest populære mærke, da de
ældre mænd i Øster Alling var unge og kørte om kap efter unge kvinder på egnen.
Mød nogle mænd, der elsker deres Datsun 100A - og forgængeren Datsun 1000 (næsten) lige så meget som deres kone..
Udstillingen sponseres af Poul Erik Schnoor og tømrer Martin Hans Rasmussen fra
Øster Alling.
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Vi støtter ØAI’s sommerfest

Industrivej 2, 8963 Auning
www.kj-auto.dk

v/ Kent Langdahl
Vester Alling Mark

Gamle Skole B&B

22 12 25 83

- as good as its guests...
www.gamleskole-bb.dk . anni@gamleskole-bb.dk . tlf. 29712870

MITECH

LASERSKÆRING
APS

Mitech.dk

Centervej 11 . 8963 Auning
30 66 27 77

Århusvej
. 8963 Auning
5073 8255
IB .CTlf.
HRISTENSEN
MORTEN B26ERTELSEN

CENTERVEJ 1 . 8963 AUNING . TELEFON: 86 48 30 80
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Lørdagens
dagsprogram
d. 1. den
juni1. juni
Lørdagens
dagsprogram
Kl. 12 er det blevet tid til at lufte kuglerne. Der er kommet en ny sportsgren til
Øster Alling - KROLF. Det er en mellemting mellem krocket og golf - og de
aktive har lovet at indføre sommerfestens gæster i krolfspillets facetter.
Samtidig vil der være hyggespil på ØAIs petanqueanlæg.
Ligeledes kl. 12 går starten på børnenes guldgravning, hvor de i en kæmpe sandkasse kan finde mønter, som kan omsættes til is eller lodder i tombolaen.

Kl. 12.30 starter årets
store hold-femkamp:
Hold med 4-6 deltagere
dyster i fem spektakulære discipliner opfundet til lejligheden
af Emma Lemmer og
Ida Sørensen.
Der er tilmelding i
baren senest lørdag kl.
12 - og der dystes i
følgende discipliner:

ØAI FEMKAMP

1) Gummistøvlekast
2) Tårnbyggeri - bygge tårne af spaghetti og skumfiduser
3) Stafetløb - iført svømmefødder
4) Vælte vandflasker - med nylonstrømpe over hovedet
5) Skyde til måls - med ærteposer mod afløbsrør, stor spand og murerbalje
De nærmere regler for de forskellige discipliner vil blive kundgjort af Ida og
Emma, inden konkurrencen går i gang.
OBS: Man kan melde hold til allerede fredag. Det sker også i baren i teltet.
Kl. 14.15 er det så tid til at køre årets ‘slip og træk’ - se side 10.
10
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Fuld fart frem..! Fuld fart frem...!

‘Årenes uundgåelige’, det populære havetraktortræk, køres i år i
følgende klasser:
Børneklasse 0-300 kg. 8-14år
Alm. Klasse 0-350 kg. Fra 12 år
Alm. Klasse 350- 550 kg. Fra 12 år
Tilmelding samt vejning på dagen kl 13.00
Trækket starter kl 14.00
Regler for havetraktortræk:
Hvis traktoren føres at et barn, skal denne kunne manøvrere køretøjet
forsvarligt - og have en voksen på sidelinjen.
Hvis trækket er placeret over trækakselhøjde, og hvis der er monteret
ATV/traktordæk, skal der monteres tipstænger. Max. trækhøjde 35 cm.
Der er præmier til alle vindere - og vandrepokalen går igen i år til børneklassen. OBS: Vandrepokalen kan kun vindes af en kører fra egnen..!
Og husk: det er et lokalt træk - og vi kører for SJOV..!
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ØAI generalforsamlingen
2019
ØAI generalforsamling
2019
På ØAIs årlige, ordinære generalforsamling i marts fik foreningen ny formand.
Formanden gennem de seneste seks år, Karl Markmann, ønskede ikke
genopstilling. Der skal lyde en stor tak for det kæmpe arbejde, Karl har bidraget
med under hans formandsperiode.
De øvrige medlemmer af bestyrelsen var ikke på valg i år - og de fortsætter alle
arbejdet.
Leif Herlev blev enstemmigt valgt som ny formand. Det er tredje gang at Leif
stiller sig til rådighed som formand i foreningen. Også i de år, hvor han ikke har
siddet i bestyrelsen, har “Tømreren” ydet en kæmpe indsats i ØAI; han har bl.a.
i årevis været ‘pladschef’ i forbindelse med opbygningen af de praktiske rammer
ved ØAIs store sommerfest, ligesom han i flere år har stået for udlejningen af
foreningens telt og hoppeborg.
På generalforsamlingen blev der vanen tro uddelt tre pokaler - til ØAI-ledere der
har gjort en særlig indsats. Lederpokalen gik i år til Franz Posch, der i flere år
har ledet ØAIs old-boys hold. Helene Southern fik Aktivitetspokalen for hendes
store arbejde i både fodbold- og ketchersports-afdelingen. Franz var forhindret i
at deltage. Helene modtog hans pokal.
Men det var nok alligevel Ellen Jørgensen, der høstede aftenens største bifald.
Hun blev tildelt Kammeratskabsprisen for sin store, mangeårige indsats som
leder i ØAIs gymnastikafdeling. Ellen Jørgensen har været idrætsleder i Øster
Alling i ikke mindre end 56 år..!
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Formanden
har ordet
Formanden har
ordet
Så lykkedes det påny at tilkæmpe mig formandsposten..
Og som det blev bemærket af et af foreningens ældre medlemmer:
“Tredje gang er lykkens gang!”. Det vil vise sig - men tak for valget.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke Karl Markmann for hans indsats og jeg håber at han stadig vil hjælpe til fremover.
En af mine første opgaver vil blive at gennemføre, at alle, der benytter
ØAIs klubhus, er aktive medlemmer - eller har et støttemedlemskort.
Derfor vil alle medlemmer blive udstyret med et 2019-medlemskort,
som kan fremvises ved arrangementer i klubhuset.
Så længe kommunens økonomi er i knæ, bliver tilskuddene skåret
kraftigt ned. Så vi må hjælpe os selv. Som vi f.eks. gjorde i april til
vores forårsrengøring af klubhus og anlæg. Vi var omkring 40 mødt op og alle var i sving.
Det var en rigtig god dag. Mange tak for hjælpen til alle.
Vi nærmer os nu sommerfesten. Jeg håber at vi alle ses på festpladsen ligesom jeg håber på rigtig god opbakning til arrangementet fra hele
lokalområdet.
God sommer!

Venlig hilsen
Leif Herlev
13
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ØAI SOMMERFEST
- PROGRAM
ØAI Sommerfest
20192019
- PROGRAM

Torsdag d. 30. maj
Sommerfesten starter med teltgudstjeneste kl. 19
- ved sognepræst Ulla Pedersen.
Kirkekoret og Ørsted Pigekor medvirker. Efter
gudstjenesten serverer menighedsrådet kaffe og

kage.

Fredag d. 31. maj

Kl. 14.00

Baren, hoppeborgen m.m. åbner

Kl. 16.30

Pølsevognen åbner

Kl. 17.30

Cykelbanko - for hele familien

Kl. 18.00

Bobsin’s Grill åbner

Kl. 19.00

Himmel-Lotto - faldskærmsudspring med
publikumskonkurrence! (se side 6)

Kl. 19.15

Fodboldkamp - Old Boys

Kl. 18.30

BØRNEDISKOTEK - i klubhuset
18.30 for de yngste - 19.30-20.30 for skolebørn
minus forældre..Børn er forældrenes eget ansvar

Kl. 22.00

DISKOTEK

DJ Anders Lemmer disker op - hit på hit på hit!
I samarbejde
med SSP i
Norddjurs

Kl. 02.00
14

I teltet og på pladsen findes der natteravne, dørmænd
og samaritter. Festen er for 9. kl. og opefter.
Der er i baren ikke salg af spiritus til unge under 18 år!
SLUT - derefter bus til Auning, Allingåbro og Ørsted..!
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ØAI Sommerfest
20192019
- PROGRAM
ØAI SOMMERFEST
- PROGRAM
Lørdag d. 1. juni
Kl. 08.45

Morgenkaffe - gratis rundstykker - medbr. selv kaffe/
te

Kl. 09.15

MORGENBANKO - opråber: Niels “7-9-13”
Rasmussen

Kl. 11.00

Pølsevognen, baren, hoppeborgen m.m. åbner

Kl. 11.30

Datsun veteranbiludstilling

Kl. 12.00

Krolf - prøv det nye spil i Øster Alling
Petanque - hyggespil

Kl. 12.00

Guldgravning - ﬁnd guldmønter i sandkassen

Kl. 12.30

FEMKAMP - turnering med hold på 4-6 personer

Kl. 13.00

Tombolaen åbner - masser af ﬁne gevinster

Kl. 14.15

HAVETRAKTORTRÆK - tilmelding kl. 13
med speciel børneklasse (læs mere side 10)

Kl. 18.30

ØAI Galla-Aften

300,-

Festmiddag - og ﬁre timers dansemusik:
Tilmelding
29712870
eller
annidjensen@
gmail.com
..hellere i dag
end i morgen!

The Works & Raven

FESTMENU - kreeret af Bodil Andersen & Crew. Ord er
overflødige - vi ved alle at der så bliver serveret en lækker
buffet med flere slags kød - samt en overflod af tilbehør.
Derefter en lækker dessert.

Kl. ca. 22.00 - 00.30: The Works
Kl. ca. 00.45 - 02.00: Raven
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Gymnastik

Gymnastik

Så er gymnastiksæsonen slut for alle hold. Vi har haft en god sæson, på trods af
at vi måtte undvære to af vores børnehold pga. manglende tilslutning. På vores
øvrige hold har vi haft mange ”gamle” gymnaster og også mange nye - det har
været rigtig dejligt.
Yoga er et af vores hold med rigtig stor tilslutning. Vi fik lavet yoga i både
efteråret og foråret med Janni for sidste gang. Vi arbejder lige nu på at finde en
ny instruktør, og det tegner heldigvis positivt – så vi kan få et yogahold igen i
den nye sæson.Vi har også med stor succes startet fitness dance her i foråret.
Faktisk endte det med, at sæsonen måtte forlænges for dette hold, da deltagerne
rigtig gerne ville danse mere. Så vi håber at se mange fitness dansere igen til
efteråret.
Vores hold har alle holdt deres egen sæsonafslutning, da vi i år ikke har afholdt
den sædvanlige lokale opvisning i forsamlingshuset. Dans havde igen i år deres
helt eget afdansningsbal med dans, spisning og sjov og ballade. Det er en god og
meget hyggelig afslutning på sæsonen.
Vi håber, at vi i løbet af foråret kan stable en lille udendørs aktivitet for børnene
på benene. Hvis det lykkes, vil der komme nærmere information på Facebook og
ØAI’s hjemmeside. I år afholdes der sommerfest fra 31. maj til 1. juni på
sportspladsen. Gymnastikafdelingen vil igen i år være parat med tombola og
fiskedam for de mindste.Vi håber alle i gymnastikbestyrelsen, at vi finder en god
løsning for næste sæson i forhold til vores udfordringer med kommunen og vores
tilskudsberettigelse til forsamlingshuset.
Vi håber også, at vi i efteråret kan byde flere børnehold velkommen tilbage. Hvis
nogen har ideer eller forslag til nye spændende aktiviteter for børnene, så kontakt
os endelig via Facebook eller direkte til Pia på tlf. 29801028.
I efterårsbladet, på Facebook og i glasburet ved forsamlingshuset vil der komme
opslag om vores udbud til næste sæson med opstart i september, hvor vi håber, at
vi ses – tidligere som nye gymnaster og dansere.
Vi ønsker alle en god sommer!
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Vi støtter ØAI’s sommerfest

Vestergade 30 . 8963 Auning . www.sparkron.dk

Auning Kro
Tlf. 70 30 09 34 . www.3f.dk

8963 Auning . Tlf. 86 48 34 53
Email: post@auningkro.dk

BUTIK GYDEGAARD
Italienske kvalitetsvine og specialiteter
• Værtindegaver
• Smagekasser - 10%

rabat

Åbningstider: Man - Fre kl 16 -18 Tirsdag lukket
Tlf. 31 39 06 36 • Rævebrovej 3 Fløjstrup

UDLEJNING AF TELT

til større og mindre arrangementer
UDLEJNING AF HOPPEBORG
Leif Herlev . Telefon: 8649 2377 / 2012 3690 . Email: herlev@vestdjursnet.dk
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Vi støtter ØAI’s sommerfest

Vi støtter ØAIs sommerfest

Lime
Limegårdsvej 4
Aktuelle åbningstider:
mandag-søndag: kl. 07.30-19.30
Telefon:

8697 4020

Skal din annonce
være her..?
kontakt: sponsor@oaif.dk

Telefon 8648 1017

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

18

2

Forsamlingshus / Borgerforening

Forsamlingshus / Borgerforening

Borgerforeningen og forsamlingshuset har allerede masser at se til fra nu og til
efteråret.
Men allerførst vil vi gerne sige ”velkommen” til vores to nye
bestyrelsesmedlemmer, Helle Vang Appelby og Lisette Jørgensen. Vi ser frem
til at nyde godt af deres nye, gode idéer og deres hjælp til afvikling af
aktiviteter.
Vi ser også frem til installeringen af et solcelleanlæg på forsamlingshusets
sydvendt tag. Vores ”to do” liste omfatter også reparation af forsamlingshusets
skorsten samt opstart på forskønnelse af Hyggehjørnet over for
forsamlingshuset. Det første skridt bliver at reparere og male Hyggehjørnets
mur. Vi vil også rigtig gerne have in-put til, hvilke former for træer og/eller
beplantning byens borgere vil synes om.
Af kommende aktiviteter arbejder vi lige nu med en idé om en rundvisning i
vores dejlige by i sensommeren. Vi planlægger desuden endnu en
fællesspisning sidst i september. Og sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag
d. 25. oktober. Vores årlige koncert i samarbejde med Liv i Forsamlingshusene
finder sted den aften. Årets musiktilbud er gruppen ”Tradish”, som blander en
dyb respekt for den stærke og alsidige irske musiktradition med nye retninger
og idéer. Vi håber også at tilbyde mad og drikke, der passer til koncertens irske
tema. Vi vil dele mere info lidt senere, og tilmelding begynder i slutningen af
august.
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Petanque

Petanque

Onsdag den 27. marts samledes petanqueafdelingens medlemmer til årsmøde i
klubhuset. Dagsordenen indeholdt 10 punkter. Da man nærmede sig frokosttid
var det vigtigste punkt for medlemmerne nok de 2 stykker smørrebrød som der
lokkedes med. Denne omstændighed var nok årsag til at de 10 punkter blev
overstået på rekordtid. Formand Svend Aage kunne berette om en afdeling i god
gænge. Nok vandt vi ikke 5-byturneringen i 2018, men vi er godt rustet til den
kommende turnering. Det kunne Orla bekræfte, idet der er flere der ønsker at
spille med i sommer end der er brug for. Derfor er vi den ekstreme situation, at
der er substitutter til en del af kampene. Men alle der har meldt sig kommer til at
spille. Det hele starter i Auning d. 24. april. Formanden kunne videre oplyse at
afdelingen havde et overskud på omkring 6000 kr., som kommer andre
aktiviteter til gode i idrætsforeningen. Det afklaredes at
-

Afdelingen fortsat hører under ØAI. Denne beslutning var affødt af, at
kommunens tilskud til klubhuset fremover gives ud fra antallet af
medlemmer under og over 25 år. Dette kan medføre at vores afdeling,
hvor alle er o. 25 år – formodes det – muligvis kan forringe ØAIs
økonomi. Men pt. foretager vi ingen ændringer i organisationen

-

At vi fortsat sørger for afviklingen for morgenbanko til sommerfesten

-

At vi afvikler hyggepetanque lørdag middag til sommerfesten

Svend Aage genvalgtes som formand. Anne Marie Jørgensen sekretær og Orla
Lund som turneringsansvarlig.
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Tennis
Tennis

Tennis

Tennisbanen
Tennisbanenererklar
klartiltilbrug.
brug.Kom
Komog
ogprøv
prøvom
omdenne
dennesport
sportkunne
kunnevære
værenoget
nogetfor
for
dig.
Det
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KUN
200
kr
for
børn
og
400
kr
for
voksne
for
en
hel
sæson.
dig. Det koster KUN 200 kr for børn og 400 kr for voksne for en hel sæson.
Kontakt
KontaktHelene
HeleneSouthern
Southernpå
påsms
sms29123714
29123714- -eller
ellervia
viaFacebook.
Facebook.
Jeg
Jeghjælper
hjælperdig
diggerne
gerneigang,
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menjeg
jegkan
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ikketilbyde
tilbydetræning
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sig
ind
og
er
blevet
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får
man
udleveret
Når man har meldt sig ind og er blevet oprettet, får man udleveretkoden
kodentiltil
låsen
låsenpåpåbanen.
banen.
ViViarbejder
arbejderogså
ogsåmed
medbogholderiet
bogholderietpåpåenenidé
idéom
omenenpay-and-play
pay-and-playordning,
ordning,hvis
hvis
man
bare
vil
op
på
banen
og
prøve
en
enkelt
gang
eller
to.
man bare vil op på banen og prøve en enkelt gang eller to.

Fodbold
Fodbold

Fodbold

Fodboldsæsonen
Fodboldsæsonenerernu
nui igang
gangi iØAI.
ØAI.ViVihar
harp.t.
p.t.totobørnehold:
børnehold:dedestore
storefra
fraca.
ca.
10-14
10-14årårog
ogdedesmå
småfra
fraca.
ca.4-9
4-9år.
år.Børnene
Børnenespiller/leger
spiller/legerfodbold
fodboldhver
hveronsdag
onsdagfra
fra
kl.
kl.17-18
17-18- -og
ogder
derererkaffe
kaffepåpåkanden
kandentiltilforældrene.
forældrene.
Hvis
Hvisdu
duhar
hardet
deti idig,
dig,kunne
kunnevivirigtig
rigtiggodt
godtbruge
brugeenentræner
trænermere
meretiltildedeunge
unge
mennesker
mennesker- -såsåkom
komfrisk.
frisk.
Om
Ommandagen
mandagenfra
frakl.
kl.19
19spiller
spillervivi“Momsebold
“MomseboldØster
ØsterAlling
AllingStyle”.
Style”.ViViererenen
broget
brogetflok
flokafafunge,
unge,gamle,
gamle,mænd
mændog
ogkvinder
kvinder- -og
ogALLE
ALLEerervelkomne!
velkomne!
Idéen
Idéenereratatvivispiller
spillersmå
småkampe
kampei iforskellige
forskelligekonstellationer,
konstellationer,og
ogbare
barehar
hardet
det
skægt
skægtmed
meddet.
det.
Endelig
Endelighar
harviviogså
ogsåvores
voresOld
OldBoys
Boyshold,
hold,der
derhar
hartaget
tagethul
hulpåpåendnu
endnuenensæson.
sæson.De
De
ererkommet
kommetgodt
godtfra
frastart
start- -og
ogderes
deresgrillpølser
grillpølserdufter
dufterdejligt..!
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halvlegererogså
også
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vigtig.
Kontakt
KontaktHelene
HeleneSouthern
Southernpå
påovenstående
ovenståendesms
smseller
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børnefodboldeller
eller“Momsebold”.
“Momsebold”.Kontakt
KontaktJohnny
JohnnyAsk
Ask
Rasmussen
Rasmussenpå
på40419388,
40419388,hvis
hvisdu
duvil
vilvide
videmere
mereom
omØAI
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Spinning
Spinning

Spinning

Spinning kører rigtig godt, vi har valgt at sætte kontingentet ned til 220 kr. for et
Spinning
kører
godt,
valgt
at sætte
til 220
kvartal. Det
harrigtig
bevirket
at vi
vi har
nu har
næsten
fuldkontingentet
hold, der erned
stadig
pladskr.tilfor et
kvartal.
hartirsdag
bevirket
vi nu har
næstenDet
fulderhold,
er der
stadig
plads til
flere. ViDet
kører
og at
torsdag
kl. 19.00.
Hansder
Erik
er instruktør.
flere. Vi kører tirsdag og torsdag kl. 19.00. Det er Hans Erik der er instruktør.
Fra juni kvartal er det kun 110 kr. Mega billigt.
Fra juni kvartal er det kun 110 kr. Mega billigt.
OBS.OBS.OBS. Fra 01.05.2019 mangler vi en instruktør til spinning. Er der
OBS.OBS.OBS.
01.05.2019
vi en en
instruktør
til spinning.
der
nogen, der kunneFra
tænke
at prøve?mangler
Vi vil betale
uddannelse
hvis manErmangler
nogen,
den.. der kunne tænke at prøve? Vi vil betale en uddannelse hvis man mangler
den..
Første time er gratis så kom og prøv, det er også godt for dem med dårlig knæ og
Første
time
er gratis
så kom
det forskellige
er også godtsko
forsådem
dårligikke
knæatog
dem som
gerne
vil svede
lidt.ogViprøv,
har lidt
manmed
behøver
dem
som
gerne
vil
svede
lidt.
Vi
har
lidt
forskellige
sko
så
man
behøver
ikke
at
købe til at starte med.
købe til at starte med.
NYT:NYT:NYT: Vi opretter hold i ØAI spinning efter sommerpausen. Du vil på
NYT:NYT:NYT:
Vi opretter
i ØAIdisse
spinning
efter sommerpausen.
vil på
vores facebookside
kunne sehold
hvornår
hold starter.
Så hold øje her,Dueller
vores
facebookside
kunne
se
hvornår
disse
hold
starter.
Så
hold
øje
her,
eller
spørg Hans Erik eller Niels Rasmussen.
spørg Hans Erik eller Niels Rasmussen.
Her kan alle være med, så tøv ikke med at tilmelde dig. Vi finder en egnet dag til
Her
kan alle være med, så tøv ikke med at tilmelde dig. Vi finder en egnet dag til
holdet.
holdet.

Sponsornyt
Sponsornyt

Sponsornyt

Sponsorafdelingen går også rigtig godt. Jeg har fået styr på mange af sponsorerne
Sponsorafdelingen
gårind
også
rigtigtak
godt.
fået
styr
mange
sponsorerne
og fået en masse nye
- tusind
forJeg
det.har
Hvis
der
er på
nogen,
derafhar
nye som
og
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. 61708564.
ikke er med, så giv mig et kald på mail eller tlf. 61708564.
Auning Traktor vil sponsorere 200. kr. hver gang man køber en cykel,
Auning
Traktor
viltrimmer
sponsorere
200.
gang man køber
plænetraktor
eller
- mod
at kr.
visehver
medlemsnummer
af en
Ø. cykel,
Alling
plænetraktor
eller
trimmer
mod at vise også
medlemsnummer
Alling - alt
Idrætsforening.
Kunden
får-selvfølgelig
en rabat, somaferØ.
forskellig
Idrætsforening.
Kunden
får
selvfølgelig
også
en
rabat,
som
er
forskellig
- alt
afhængig af hvad man køber.
afhængig af hvad man køber.
En særlig tak til Vagn Bærentsen som har lavet mange af skiltene til
En
særlig tak tilder
Vagn
Bærentsen
som har
lavettak
mange
af skiltene til
sponsortavlen,
nu er
blevet færdig.
Tusind
for det.
sponsortavlen, der nu er blevet færdig. Tusind tak for det.
Venlig hilsen Niels Rasmussen.
Venlig hilsen Niels Rasmussen.
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Vi støtter ØAI’s sommerfest

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

Østergade 11, 8963 Auning
Telefon: 86 36 49 99

Industrivej 114, 8963 Auning
Telefon: 87 10 97 37

Torvegade 2, 8963 Auning
Telefon: 86 48 30 17

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

Reklame,
markedsføring og
kommunikation
Installatør Kaj Andersen

86 48 41 72

Tel.: 3026 5069 . www.2-of-us.dk
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Vi støtter ØAI’s sommerfest

Øster Alling
Vognmandsforretning
Stadionallé 2
8963 Auning

Tlf. 86 48 43 00

• Containere udlejes •
• Levering af sten og grus •
Peter Jørgensen
Elmelundsvej 17 . Øster Alling . 8963 Auning

Telefon: 2016 6649
Centervej 17 . 8963 Auning

www.realservice.dk
tlf. 42 92 65 55

ØSTER ALLING FORSAMLINGSHUS
Udlejning: 21 39 12 38

Tlf. 2012 3690
Tlf. 8649 2377
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Krolf

Krolf

Norddjurs Krolfklub i ØAI har haft et travlt forår med forbedring af vores
baner. Vi har nu tre 12 huls baner og vil derfor gerne have flere spillere i
alle aldre. Kom og få et prøvespil, vi spiller tirsdag kl. 14, torsdag kl.
18.30 og lørdag kl. 10. Lørdag er der kl. 9.30 kaffe med rundstykker til en
pris af 20 kr., hvor I er velkommen til at deltage. Vi spiller normalt tre
omgange og det tager ca halvanden time, men I bestemmer selv hvor
meget og hvor tit I vil spille.
Det årlige kontingent er 350 kr.
Tirsdag den 28. maj kl. 10.00 afholder DGI stævne i ØAI - hvor der
deltager 120 spillere fra forskellige klubber. – Kom og kig med.
Efter en god opstart af krolfklubben, forventer vi at sæsonen 2019 bliver
god med masser af spil og hygge.
Hjemmeside: https://norddjurskrolf.dk
MVH Steen Sørensen/formand
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Fremtidsudvalget
Fremtidsudvalget
Siden sidste ØAI-blad har fremtidsudvalget, ØAI og Borgerforeningen arbejdet
videre med følgende emner:
1. Entydige regler for medlemsskab af ØAI
Se ØAI’s nye formand Leif Herlevs formandsord - side 13.
2. Lån af klubhuset
Hovedbestyrelsen i ØAI har fastlagt retningslinier for lån af klubhuset:
Deltagerantal: max 30 personer
Lån af klubhus for en weekend (to dage):
1000 kr
Efterfølgende døgn
500 kr
Lån af klubhus til møde
350 kr
lån af klubhus til klassearrangement
500 kr
Indbetales som støttebeløb til ØAI
Efter lån af klubhuset skal der støvsuges, vaskes gulv og toiletter skal
rengøres.
Henvendelse vedrørende lån af klubhuset skel ske til Lisa Boye Knudsen
3. Hastighed gennem byen.
Kommunen vil i løbet af foråret foretage forskellige trafiktællinger i Øster
Alling for at få et komplet billede af trafikken i byen. Fremtidsudvalget har
desuden været i kontakt med “Rådet for Større Færdselssikkerhed” angående
kampagne omkring hastigheden i byen.
4. Øster Alling Vådenge - naturstier
Projektet omkring “Øster Alling Vådenge” er fortsat igang. Se en beskrivelse
fra 2018 af selve projektet på Norddjurs kommunes hjemmeside:
www.norddjurs.dk/68034.aspx . Der er nu opbakning fra lodsejerne, så
projektet kan gennemføres, og i efteråret vil kommunen invitere til et
borgermøde, hvor projektet bliver præsenteret. Der indgår ikke stier og andre
rekreative hensyn i projektet.
Fremtidsudvalget vil se på muligheder for at etablere stier.
5. Forskønnelse af byens “indgange”
Vi arbejder med forskellige muligheder.
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Vi støtter ØAI’s sommerfest

Øster Alling Entreprenør
Brian Maarup - 22 39 10 61

Torvegade 2 B
8963 Auning
Tlf.: 8648 4840

BEKKER DANS

www.bekkerdans.dk

Oustrupvej 14 . 8963 Auning . 2339 3078

Auning . Tlf. 8648 3355

Østergade 30
8963 Auning
Tlf. 2799 1666
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ØAI - Bestyrelse - Blad - Udlejning
ØAI - 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
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 august 2019: 1. august 2019

