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Formanden har ordet

Formanden har ordet

ØAI har i de seneste år - og også i år - set ﬂere og ﬂere ØA-borgere tage
ansvar og give en hånd med i foreningens arbejde. Det gælder ikke
mindst i forbindelse med forberedelserne til og afviklingen af årets store
sommerfest. Med teltrejsning, med børne-diskotek, med traktortræk, som
natteravne osv.
Det er særdeles glædeligt at se folk påtage sig et ansvar.
MEN - der er faktisk behov for ﬂere.
Der er hele tiden brug for nye folk til at bidrage til vores fællesskab med
små eller lidt større konkrete opgaver - i sommerfestsammenhæng f.eks.
at hoppepude og oppustelig fodboldbane blir stillet op og taget ned igen,
at hjælpe med at ﬂytte grej for bandet lørdag nat, ideer til og
gennemførelse af nye aktiviteter lørdag eftermiddag, at stå for
gennemførelse af en enkelt aktivitet, pølsevogns- og bar-tjanser, sørge for
bemanding af pølsevogn etc.
I Øster Alling har vi altid brugt det ﬁne princip ved f.eks. fastelavnsaktiviteter, juletræsfest - og tidligere også høstfest - at vi har haft rullende
udskiftning af de folk, der står for arrangementerne. Det er selvfølgelig
svært at overføre til et så stort arrangement som sommerfesten. Men
princippet med at der hen ad vejen kommer nye folk ind og overtager
opgaver giver dynamik og nye vinkler, og det gælder også med hensyn til
vores sommerfest. Der er en ﬂok mennesker, som i rigtig mange år har
stået for en stor del af sommerfestaktiviteterne. Det vil være helt naturligt i
vores lille samfund, at nye folk byder ind og overtager dele af deres
opgaver. Det kunne f.eks. være at samle gaver ind til festlotteriet, hyre
festmusikken, deltage i borddækning, hjælpe til ved de unges fredagsfest
osv.
Lige nu står ØAI helt konkret og mangler en aﬂøser for Marianne Astrup
som indkøber af købmandsvarerne til sommerfesten næste år.
(Se næste side..)
Hvis DU har fællesskabsgenet i behold, så kom ud af busken og meld dig
til en af de opgaver, som ØAI har behov for at få dækket.
Du kan henvende dig til mig - eller et medlem af sommerfestkomiteen.
Det skal ikke være et oﬀer at være en aktiv del af vores sommerfest - og
af andre aktiviteter i vores by. Det gi’r rigtig mange gode oplevelser og
hyggeligt socialt samvær, og det er vigtigt at vi holder fast ved fællesskabet og de gode værdier for både voksne og børn. På den måde vil
Øster Alling blive ved med at være et helt specielt godt lille sted at bo.
Jeg ønsker alle i Øster Alling og omegn en god jul og et godt nytår!
Leif Herlev
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So long,So
Marianne
- tusind
tak! tak!
long, Marianne
- Tusind
Nu har du chancen..

- for at vælge varer for 25.000 kroner i SuperBrugsen i Auning
- uden at betale for varerne, vel at mærke!

Hun har i en halv snes år sørget for sommerfestens indkøb af
varer i bl.a. SuperBrugsen. Det er blevet til mange tusinde
sodavand og breezere, mere end tusind ﬂasker vin og spiritus,
masser af de populære ‘bankoposer’ til lørdagens morgenbanko,
is, slik - og meget andet. Desuden var hun i mange år,
sideløbende med indkøbsarbejdet, ansvarlig for pølsevognen.
Men nu har Marianne Astrup valgt at trække sig som
sommerfestkøbmand.
ØAI vil gerne takke Marianne for et fantastisk stykke arbejde i
idrætsforeningens og byens tjeneste. Hun har sammen med sin
mand, barchef Frank Pedersen (som fortsætter), hvert eneste år
sørget for at det gamle klubhus ved festens start har været
udstyret med alle festens fornødenheder. Samt sørget for at
‘resterne’ er kommet retur til Brugsen.
Tusind tak for indsatsen, Marianne!
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Fodbold

Fodbold

Med hele tre aktive forgreninger af ØAIs fodboldafdeling må der
siges at være særdeles godt gang i fodbolden i Øster Alling. Vi
fører os frem med et af de bedste Old Boys hold i deres række, og
fra april til oktober spiller vores to børnehold een gang om ugen
oppe på stadion.
I oktober holdt børneafdelingen afslutning - og der var ikke mindre
end 50 til pizza-fællesspisning. Efter spisningen var der uddeling
af medaljer - og rosende ord til alle spilerne.
Derudover har ØAI et Mandags Mix hold, der støt og roligt har
etableret sig som en fast ingrediens i manges kalender. Mandags
Mix mødes - overraskende nok - hver evige eneste mandag kl. 19
året rundt. Vi spiller løs i en times tid i forskellige konstellationer af
børn/unge og voksne, drenge og piger, kvinder og mænd. Det har
vist sig at være alletiders måde at være fysisk aktive sammen som
familie, og vi påtænker snart at tage patent på formatet. Der er
altid plads til ﬂere spillere - unge som gamle - så kig forbi en
mandag aften. Alle er velkomne - og ALLE kan være med.

De yngste fodboldtalenter
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Gymnastik

Gymnastik

Efterårssæsonen er kommet godt i gang og vi har haft mange hold at
byde på. Vi har med stor succes genoptaget yoga og ﬁtness dance.
Begge hold kører frem til jul. Vi har faktisk været så heldige, at Kathrine
gerne vil fortsætte med ﬁtness dance fra uge 2 til og med uge 6, samme
tid som nu men muligvis en anden dag. Nærmere information følger på
Facebook - og der åbnes for tilmelding på hjemmesiden, så snart
Kathrine har styr på kalenderen.
Efter efterårsferien har vi prøvet kræfter med ”Holdet for de dovne”, som
også er blevet taget godt imod. Dette hold kører også frem til jul.
Familieholdet har i år oplevet bedre opbakning end tidligere, hvilket vi
selvfølgelig er meget glade for. Men der er stadig plads til ﬂere. Det
samme gælder for Stram-op tirsdag aften.
Der afholdes juleafslutning på hvert enkelt hold i løbet af december
måned.
Desværre er vores ”Ha det bedre hold” om torsdagen ramt af sygdom
hos instruktøren og har derfor været på stand-by siden starten af
november. Vi forventer at holdet starter op igen efter jul. Nærmere
information udsendes direkte til de tilmeldte. Vi ønsker rigtig god
bedring.Vi har igen i denne sæson på grund af for få tilmeldte været
nødsaget til at lukke det ene af vores børnehold. Det drejer sig om
”Spring og leg”. Det er rigtig ærgerligt, da vores instruktører har været
på et helt nyt kursus og har fået meget spændende med hjem, som de
havde glædet sig til at give videre til børnene i Øster Alling. Så vi prøver
igen efter jul med dette hold og håber på stor opbakning. Holdet vil køre
tirsdag 18.00 – 19.00 i forsamlingshuset - og henvender sig til børn i 0. –
4. klasse.

Vi starter i uge 2 – tilmelding via hjemmesiden www.oaif.dk. Pris
220,- kr.
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Gymnastik

Gymnastik

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 12). Vi holder herefter internt ”afdansningsbal” fredag
3. 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.
Pris 1400 kr. pr. par.
Generelt er vi stadig meget udfordret af kommunens besparelser på
fritidsområdet, men vi forsøger at fastholde et godt udbud af aktiviteter i
afdelingen. Vi kunne dog stadig godt ønske os ﬂere deltagere - og vil
derfor minde om, at man kan starte op på allerede kørende hold efter
nytår til halv pris – og naturligvis med en gratis prøvetime ☺
Vi forventer også at starte op med alternative hold efter nytår – dette er
dog ikke helt på plads endnu. Nærmere information kommer på
Facebook under ”Øster Alling” og ”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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Fitness og styrketræning
Fitness / Styrketræning
Årets nyhed i idrætsforeningen er vores lille, lækre ﬁtnesscenter
oppe i klubhuset. Udstyret er tilgængeligt hver dag, hele døgnet,
hele året og medlemsskab koster KUN 99,- kr. om måneden! Man
kan også vælge en mere langsigtet ﬁtness plan og købe 6
måneders medlemsskab for 500,- kr og 12 måneder for 900,- kr.
Når man kan fremvise dokumentation for betalt medlemsskab, får
man koden til nøgleboksen udenfor døren til klubhuset ved at
kontakte Fitness chef Dan Lenskjold Poulsen på
danlpoulsen@hotmail.com - eller Helene Southern på 2912 3714
Vi investerer løbende i nyt udstyr, opgradering af udstyr og
nødvendigt vedligehold. Man skal være over 15 for at benytte
udstyret på egen hånd, og alle medlemmer skal helst have en lille
instruktion, før man begynder at træne for alvor. Hvis du kun lige
er fyldt 15 år, skal du være i følge med en voksen, og det tilrådes
ikke, at man bruger udstyret på egen hånd hvis man endnu ikke er
fyldt 18 år.
En stor tak til Nina Klapgaard Lyngø-Grosen for at have gjort ØAI
Fitness muligt ved at skaﬀe os det første udstyr kvit og frit.
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Spinning
Spinning

Spinning
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Badminton
Badminton

Badminton

Sponsorer
Sponsorer

Sponsorer
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Badminton er et spil, der kan spilles af alle, og i lighed med tennis
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Venlig hilsen Niels Rasmussen.
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99
9
9

Vi støtter ØAI

Vi støtter ØAIs sommerfest

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

8697 4020

Industrivej 114, 8963 Auning
Telefon: 87 10 97 37

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

22

Vi støtter ØAI

www.djurslandshundesalon.dk

Tlf. 2256 6475

Vestergade 39 . 8963 Auning
Telefon: 86 48 30 02

NYT SYN Auning | Centervej 10 | 8963 Auning | Tlf. 87 86 95 23
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Torvegade 2, 8963 Auning
Telefon: 86 48 30 17

Vestergade 108

•

8550 Ryomgård

www.vorupgruppen.dk

•

•

Tlf. 87 74 12 34

ryomgaard@vorupgruppen.dk

Installatør Kaj Andersen

86 48 41 72

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

www.vorupgruppen.dk • ryomgaard@vorupgruppen.dk
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Borgerforening - Forsamlingshus

Borgerforening - forsamlingshus

Forsamlingshuset og borgerforeningen havde et travlt, men tilfredsstillende
efterår med tre store arrangementer.
Vores ”stegt ﬂæsk og persillesovs”-fællesspisning i september gav også en
chance for at høre om kommunens vådområdeprojekt langs vores del af Alling Å
- direkte fra projektlederen, Søren Kepp Knudsen.
I slutningen af oktober var der en lille smag af Irland i forsamlingshuset, da den
irske musik trio Tradish fra Aarhus kom og underholdt. Fantastisk musik - og den
"shepherd’s pie", som vi serverede til middag var meget lækker. Arrangementet
var årets samarbejde med Norddjurs/Syddjurs kulturprogram "Liv i
Forsamlingshusene".
Der var også mange deltagere i vores årlige Mortensaften-middag den 10.
november, selvom det fandt sted på en søndag aften i år. Maden, samtalen
blandt deltagerne samt underholdningen leveret af vores egen talentfulde pianist
og bestyrelsesmedlem Janos Ferenczi var meget god. (Janos spillede også på
fællesspisningen i september.)
Mange tak til alle, der hjalp med at gennemføre de 3 begivenheder og til alle jer,
der deltog. Når kalenderen vender til januar, vil vi begynde at evaluere
mulighederne og udfordringerne, vi står overfor, og planlægge vores aktiviteter i
2020. Forvent vores årsbrev i slutningen af januar eller begyndelsen af februar.
Én ting, vi er nødt til at gøre, er at øge antallet af forsamlingshusets udlejninger.
Så husk venligst forsamlingshuset, når I planlægger fødselsdage, årsdage,
konﬁrmationer eller andre vigtige sammenkomster.
Én af begivenhederne, der ﬁnder sted i 2020, er Genforeningens 100-års
jubilæum, så vi håber at ﬁnde ud af en passende måde at markere denne store
begivenhed i Danmarks historie og sætte fokus på vores lille stykke af den nemlig genforeningsstenen, der ligger i den lille mindelund på hjørnet af
Hovedgaden og Stadionvænget ved petanquebanen.
Mange tak for jeres støtte i 2019, og vi ser frem til jeres støtte i 2020. God jul og
godt nytår til Jer alle!
12
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Borgerforening
- forsamlingshus
Borgerforening
- Forsamlingshus

Borgerforening / Forsamlingshus
kunne glæde sig over ﬂot fremmøde til arrangementerne i
efteråret.
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Vi støtter ØAI
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

Bestil et gratis Salgstjek

200 kroner

og få et gavekort på
til apetit.dk

Tilbuddet gælder for
boligejere i Ø. Alling og omegn.

Mæglergruppen
Åbningstider: Torsdag – søndag 10.00-17.30
Ebeltoftvej 5, 8960 Randers SØ, Tel. 60224836

Ebeltoftvej 3A, Assentoft - 8960 Randers SØ
Tlf.: 86 49 44 44 - 890@edc.dk

Mandag lukket . Tirsdag-torsdag kl. 9.00-17.30 . Fredag kl. 9.00-18.00 . Lørdag kl. 10.00-14.00

14

Krolf

Krolf

NORDDJURS KROLF i Øster Alling havde lørdag den 19. oktober
taget initiativ til afholdelse af første DJURS CUP i krolf for herredouble, damedouble og mix-double.
Arrangementet fandt sted på banerne i Øster Alling. Der var stor
forhåndsinteresse, idet der var kommet tilmeldinger fra TRIF
Rønde, Auning, Senior træf Auning, Uggelhuse, Villerslev, Åskov,
Holbæk og Norddjurs krolf Øster Alling.
Ialt 64 krolfspillere deltog.

Kun afbrudt af frokostpause, blev der spillet på det dejlige baneanlæg fra kl. 9-14

Der blev kæmpet om guld-, sølv- og bronzemedaljer i de tre
rækker - og det blev TRIF fra Rønde, der løb med de ﬂeste af
medaljerne.
14
15

Petanque

Petanque

Årets 5-byturnering afsluttedes den 18. september med et stævne
i Ebeltoft, som afsluttedes med smørrebrød og hyggeligt samvær,
herunder uddeling af præmier. Som bekendt startede turneringen
24. april i Auning. Hen over sommeren afvikledes turneringen i h.v.
Øster Alling, Ryomgård, Bønnerup og Ebeltoft. Vi var enige om at
alle, der ønskede at deltage i turneringen, skulle have mulighed for
det. Dette betød at en stor del af afdelingens medlemmer ﬁk
mulighed for at deltage i nogle af stævnerne. Vi vægtede altså det
sociale højere, end at stille med det stærkeste hold. Lad det være
sagt med det samme, vi blev ikke nr. 1! Vi måtte nøjes med en 4.
plads. Der er plads til forbedringer næste år!
Vi har oplevet den glæde, at der efter sommerferien er kommet
nye medlemmer til. Det er vi meget glade for, og vi byder dem
hjertelig velkommen. Men vi har ikke lukket for tilgangen!

Den 27. november holdt vi afdelingens julefrokost, hvor der var 39
tilmeldt. I det nye år afvikles afdelingens årsmøde i februar
måned, hvor vi bl.a. skal tage stilling til deltagelse i 5-byturneringen 2020.
16
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Posten skal ud

Posten
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Jensen, Henny
Henny Simonsen,
Simonsen,
KirstenMarkmann
Markmann og
og krolf-spillerne.
krolf-spillerne. Nu bliver vi
Kirsten
vi motoriseret!
motoriseret! Alle
Allehusker
husker
defantastiske
fantastiske franske
franske RENAULT
RENAULT 4, som det danske
de
danske postvæsen
postvæsen brugte
brugtei i
rigtigmange
mange år.
år. ØAI
ØAI bliver
bliver blot
blot endnu
endnu bedre
rigtig
bedre kørende
kørende -- med
med en
en CITROEN
CITROEN
2CV
.
Familien
Southern
stiller
deres
ﬂotte
2CV
til
rådighed
når
2CV. Familien Southern stiller deres ﬂotte 2CV til rådighed når solen
solen
skinner,og
og ii regn
regn og
og slud
slud vil
vil den
den kære
kære familie
skinner,
familie omdele
omdele bladet
bladet ii Liltved
Liltvedog
og
omegn
samt
på
Allingkærvej,
Ringvej
og
Ring
på
cykel..!
omegn - samt på Allingkærvej, Ringvej og Ring på cykel..!
TUSINDTAK
TAK til
til alle
alle for
for Jeres
Jeres indsats!
indsats!
TUSIND
Bestyrelsen ØAI
ØAI og
og Karl
Karl Markmann.
Markmann.
Bestyrelsen

Under
et halvt
halvt
år år
til…SOMMERFEST
Under
et halvt
til... SOMMERFEST..!
Under
et
år
til…SOMMERFEST

Her op til jul lykkedes det ØAI at lave aftale med et af Danmarks absolut
Her
op til80’er
jul lykkedes
det -ØAI
at lave aftale
et sætte
af Danmarks
absolut
bedste
partybands
Flashback
80’s -med
om at
gang i festen
i
bedste
80’er
partybands
Flashback
80’s
om
at
sætte
gang
i
festen
i
teltet til sommer.
teltet
til
sommer.
Flashback 80’s leverer et energifyldt og farverigt show med kræs for
Flashback
leverer et energifyldt og farverigt show med kræs for
både øjne 80’s
og ører.
både
øjne
og
ører.
Bandet består af professionelle musikere, som leverer et show med stort
Bandet
består
af professionelle
leverer
show
med stort
musikalsk
overskud
og et 80’er musikere,
glimt i øjet.som
Bandet
har et
lovet
at spille
hele
musikalsk
overskud og
et 80’erog
glimt
i øjet. Bandet
har lovet at spille hele
to timers kavalkade
af danske
udenlandske
80’er-hits.
to
timers
af danske
og udenlandske
Det
bliverkavalkade
med garanti
en hed aften
lørdag d. 6. 80’er-hits.
juni 2020..!
Det bliver med garanti en hed aften lørdag d. 6. juni 2020..!
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Vi støtter ØAI

Stadionallé 2
8963 Auning

Tlf. 86 48 43 00

Centervej 17 . 8963 Auning

www.realservice.dk
tlf. 42 92 65 55

ØSTER ALLING FORSAMLINGSHUS
Udlejning: 21 39 12 38

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

Besøg vores Butik & Café
Vestergade 45 A . 8963 Auning
Centervej
6 8963 Auning

Tlf. 2012 3690
Tlf. 8649 2377
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Nyt fra Bette-BoNyt fra Bette-Bo
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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
Telefon: Malene Sommergreen: 20997242
27297900
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
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 marts 2020: 1. marts 2020

