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Året 2020 vil for ØAI, som for mange andre foreninger blive husket for at 
mange aktiviteter er blevet begrænset af diverse restriktioner. 

Jeg håber snart, som mange andre, at covid 19 vil forsvinde, så vi igen kan 
komme ud og mødes i vores lille forening. 

Jeg vil ønske alle medlemmer, sponsorer og alle der har støttet ØAI på en 
eller anden måde en God Jul og et Godt Nytår. 
                                                              
Vi ses i 2021 
                                                                                                   
Leif Herlev 

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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Åbningstider: Torsdag – søndag 10.00-17.30
Ebeltoftvej 5, 8960 Randers SØ, Tel. 60224836 Århusvej 56, 8963 Auning. Telefon: 86 49 26 00



Fodbold, badminton og fitnessFodbold, badminton, fitness
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Året går på hæld, men der er heldigvis stadig masser af muligheder for at dyrke 
mo9on i Øster Alling. Og vi ved jo alle, hvor ekstra vig9gt det er ikke at ligge på 
den lade side i disse mørke måneder - både for krop og sjæl...  

Så kom og spil fodbold med os mandag aCen oppe på stadion, hvor vi spiller 1 
9mes Mandagsmix fra kl. 19.00. Vi spiller børn, voksne, piger, drenge, mænd og 
kvinder, og det er virkelig sjovt. Vi har netop udvidet banen, så der er god plads 
9l nye spillere.  

Om 9rsdagen kan du også stadig 9lmelde dig badminton, hvis du kunne have 
interesse for det. Vi har glæde af hal B i Auning fra kl. 19.30, og der er snildt 
plads 9l en double eller to mere. Kontakt Helene A. Southern på 2912 3714 for 
yderligere info. 

Endelig er der ØAIFs dejlige fitness rum, som står 9l disposi9on 24/7. Vi har alt 
det udstyr, du skal bruge for at få rørt og styrket alle muskler + hjertet, så skynd 
dig at 9lmelde dig og oplev glæden ved at komme i god (bedre...) form. Vi har 
lige nu et december 9lbud, der lyder på et HELT ÅRS medlemsskab fra januar 
2021 for kun 800 kroner! Den perfekte julegave 9l én du holder af.  

Kontakt Helene Southern på 2912 3714 for mere info.  
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Efterårssæsonen kom fint fra start – vi var rigtig glade for igen at byde 
gymnaster velkommen i forsamlingshuset. Vi har fået sat gang i to nye 
hold, ét for voksne og ét for større børn.    

Familieholdet har igen i år oplevet stor opbakning, hvilket vi selvfølgelig 
er meget glade for. Det samme gælder for Stram-op tirsdag aften.  

Desværre har vi måtte sige farvel til både vores børnehold og yoga. Det 
lykkedes desværre ikke at skaffe børn nok til Spring og Leg, hvorfor 
holdet blev nedlagt. Vi kæmpede til det sidste for at finde en ny instruktør 
til yoga - men det gik ikke vores vej. I stedet har vi været så heldige, at 
Marianne har startet Pilates. Det har været en stor succes og vi valgte 
næsten fra start at forlænge sæsonen for dette hold.  

Vores ”Ha det bedre hold” kører vanen tro om torsdagen. Det er et hold, 
vi sætter meget stor pris på i gymnastikafdelingen. Både pga. vores 
instruktør Ellen, som har været med os i rigtig mange år – men også vores 
ældre gymnaster, som har gået på holdet i en lang årrække. Vi glæder os 
over, at dette hold fortsat har sin berettigelse og at ”damerne” uge efter uge 
mødes til god gymnastik og hyggeligt samvær. Vi minder samtidig om, at 
dette hold kan kombineres med Stram-op, hvis man har skæve arbejdstider 
eller lignende. 

Som noget nyt har vi haft et Stor Mester hold for de større børn. De 8 
gange har budt på forskellige aktiviteter og til afslutningen den 10. 

december i klubhuset kåres årets Stor Mester 😊😊  Vi kunne have ønsket os 

flere deltagere på dette hold, men vi håber, at de børn / unge, som har 
deltaget, har haft det sjovt, selvom de ikke har været så mange. 
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MEN - lige som vi troede det gik allerbedst og vi var kommet godt i 
gang, kom Covid-19 igen på banen og udfordrede os med afviklingen af 
vores hold for voksne. Det har betydet, at vi har holdt en ufrivillig pause 
på holdene. Vi er nu startet op igen med vores gymnastikhold men 
afholder undervisningen opdelt i flere lektioner, så vi max. er 10 personer 
samlet på én gang i henhold til forsamlingsforbuddet. Vi påtænker at 
fortsætte undervisningen på denne måde, indtil forsamlingsforbuddet 
(forhåbentlig snart) sættes op igen.   

For Stram-op og Pilates betyder det, at vi starter efter juleferien allerede 
i uge 1, så vores gymnaster får flest mulige undervisningsgange.  Vi 
følger naturligvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer og holder jer 
løbende orienteret, hvis der sker ændringer, som påvirker vores 
foreningsliv. 

Vi havde i år fra gymnastikafdelingen indstillet Grethe Jensen til 
idrætsforeningens aktivitetspokal. Men grundet COVID-19 situationen 
betød det, at idrætsforeningens generalforsamling, som var udskudt fra 
foråret, også måtte aflyses. Da Grethe ikke kunne få overrakt prisen til 
generalforsamlingen, vil vi gerne her benytte lejligheden til at sige stort 
tak til dig, Grethe, for din altid positive væremåde, din ihærdige indsats 
igennem mange, mange år og din frivillighed i både gymnastikafdelingen, 
idrætsforeningen og lokalsamfundet. 

Vi håber at kunne starte op igen til januar med dans – dette afhænger dog 
naturligvis af Covid-19 situationen. Hvis alt går, som vi håber, vil vi 
danse fredag aften i forsamlingshuset. Holdet løber over 10 gange. Vi 
holder herefter internt ”afdansningsbal”.
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Der er plads til alle – både nye og dem, som har danset i flere år. Instruktør vil 
igen i 2021 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. 

Vi vil holde jer løbende orienteret om holdopstart på Facebook og ved personlig 
kontakt til de par, som allerede nu er tilmeldt. 

Det samme gælder for Fitness dance, som vi håber at kunne starte op igen i det 
nye år. Nærmere information følger på Facebook og på idrætsforeningens 
hjemmeside. 

Husk at man kan starte op på allerede kørende hold efter nytår til halv pris – og 
naturligvis med en gratis prøvetime ☺ 

Hold løbende øje med Facebook under ”Øster Alling” og ”Øster Alling 
Gymnastikforening” og på Idrætsforeningens hjemmeside www.oaif.dk for 
information om evt. ændringer i afviklingen af vores aktiviteter pga. Covid-19 

Vi i gymnastikafdelingen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår..!



ØAI - intet liv uden ildsjæle..!
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ØAI - intet liv uden ildsjæle..!

På grund af coranavirus blev det 
ikke muligt at afholde den årlige 
generalforsamling i ØAI - hverken 
i foråret eller i efteråret. 
Det skal dog ikke afholde 
foreningens bestyrelse fra at 
uddele årets priser for godt fore-
ningsarbejde. 
Peter Vest får i år Kammerat-
skabsprisen for sit store arbejde 
med at skabe god stemning om-
kring foreningens Old Boys hold. 
Til hjemmekampene starter Peter 
altid grillen op, så der kan serveres 
pølser efter kampen. Nå, ja - så 
stiller han jo også op i sin gamle 
‘metier’ som livagtig keeper, når 
der er brug for det.

Aktivitetspokalen går til Grethe Jensen, der i årevis har gjort et kæmpe 
arbejde i gymnastikafdelingen. Grethe har bagt i hundredevis af boller til 
gymnastikafslutningerne, brygget hektoliter af kaffe, dækket bord og gjort 
rent efterfølgende. Desuden har hun år efter år samlet gevinster ind til den 
store tombola til sommerfesten, tombolaen som hvert år har været med til 
at sikre et pænt sommerfestoverskud til idrætsarbejdet i Øster Alling.

Lederpokalen tildeles i år Svend Aage Simonsen - ‘afdelingschefen’ for 
foreningens petanquespillere. Svend Aage har været en hovedkraft mht. at 
banke den franske kuglesport op i Øster Alling. Petanquehold fra Øster 
Alling har i de seneste år opnået fremragende resultater i bykampene på 
Djursland - men vigtigst af alt: der bliver hygget igennem, hver gang der 
spilles petanque på banerne nord for den gamle træningsbane.
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9

Spinning er gået helt i stå på grund af corona, men vi håber at vi kan 
starte i det nye år altså 2021. 

Sponsorer
Ø.Alling Idrætsforening har indgået en aftale med OK - angående 
OK benzinkort, OK appen, OK el og OK mobilkunder. 
Det betyder at for hver gang du tanker, betaler OK 5 øre pr. liter 
brændstof til Øster Alling Idrætsforening. 

Man kan ændre nuværende OK benzinkort til at støtte ØAI inde 
på http://www.ok.dk 
Du kan også få en app. 
Bliver I samtidig OK el eller OK Mobil fordobler de støtten til 10 
ører, bliver de både OK el og OK mobil tredobler de støtten til 15 
ører. 
Yderlige oplysninger til Niels Rasmussen mobil 61708564 eller mail 
nielsholmrasmussen@yahoo.dk 

Jeg vil gerne på idrætsforeningen vegne sige tusind tak til alle vores 
sponsorer for den store opbakning på trods af covid19. 
Der gør at vi kan fortsætte med at dyrke idræt på mange forskellige 
plan. 
En særlig tak til Vagn Bærentsen for at lave skilte til sponsortavlen. 
Hvis der er nogen af sponsorerne, der vil ændre i deres sponsorat, 
kan de henvende sig til undertegnede. 

Venlig hilsen   Niels Rasmussen sponsoransvarlig for Ø.ALLING 
IDRÆTSFORENING. Henvendelse på mail sponsor@oaif.dk eller 
på mobil 61708564 
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Totalpasning af juletræer
Grenknusning  •  Rodfræsning

52

Vi støtter ØAIs sommerfest

2

Vi støtter ØAI

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

Industrivej 13, 8963 Auning, Tel. 26 25 70 70

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

Vi støtter ØAI

Torvegade 2, 8963 Auning
Telefon: 86 48 30 17

NYT SYN Auning   |   Centervej 10   |   8963 Auning   |   Tlf. 87 86 95 23   Vestergade 39 . 8963 Auning
Telefon: 86 48 30 02



Borgerforening - forsamlingshus
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2020 har været et vanskeligt år. Bekymringer over Covid-19 har resulteret i 
aflysning af flere af vores årlige begivenheder og aktiviteter samt udlejninger af 
forsamlingshuset. Og det ses desværre tydeligt i vores økonomi. 
Alligevel har vi været i stand til at opnå nogle gode, sjove og nyttige ting såsom: 
- fejringen af 100-årsdagen for Genforeningen ved den nyrensede mindesten d. 
15. juni med efterfølgende mini-sønderjysk kaffebord. 
- afholdelsen af et ‘bydækkende’ loppemarked i august med et godt antal sælgere 
- herunder på Hyggehjørnet. 
- afholdelsen af et underholdende foredrag af biolog og naturformidler Morten 
DD Hansen i forsamlingshuset i oktober. 
- præsentationen af spændende foredrag om naturvidenskab via livestream fra 
Aarhus Universitet. (Ifm. det siger vi mange tak til ØAIF for brug af klubhuset!) 
I mellemtiden har vi haft løbende dialog med kommunen om mulige løsninger til 
at sænke hastigheden langs vejene indenfor ØAs grænser, og vi håber at kunne 
dele nogle anbefalinger med jer i det nye år. 

Kommunens vådområdeprojekt har åbnet op for nye rekreative muligheder i 
ådalen, og vi håber på sigt at udvide disse. I den forbindelse undersøger vi lige nu 
mulighederne  for at skabe et stisystem, som kunne forbinde ØA, Vester Alling og 
Liltved. I mellemtiden er AquaDjurs også fremkommet med et forslag om at 
skabe en sø lige nord for det gamle mejeri på Ådalsvej. For AquaDjurs vil det 
tjene som regnvandsbassin, men for beboerne ville det åbne op for endnu flere 
rekreative muligheder - et sted, hvor man kan gå en tur, og sidde og slappe af og 
nyde udsigten ud til ådalen. Vi ser frem til mere info fra AquaDjurs om, hvordan 
vi kan samarbejde om dette fremadrettet. 

Så på trods af Covid-19 er der sket mange gode ting – og det vil naturligvis 
fortsætte. 

Nu, hvor året slutter, efterlader vi jer med disse ord: 
Fred over jorden - især vores lille hjørne af den. 
Fred til alle beboere i vores område og til alle skabninger store og små. 
I ønskes alle et godt nytår - et nyt år, som vi håber vil betyde en afslutning på 
Covid-19-epidemien og en tilbagevenden til mere normale omstændigheder, hvor 
vi kan tilbyde de gode, gamle begivenheder – og måske nogle nye. 

Joel Southern 
Bestyrelsesformanden 

Borgerforening - Forsamlingshus
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KrolfKrolf
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Lørdag den 19. september havde vi gjort alt klar til det store krolfstævne på vort 
anlæg på Øster Alling stadion – men så blev forsamlingsforbuddet endnu engang 
strammet af folketinget – så vi måtte aflyse. Der var ellers tilmeldt 105 deltagere 
fra hele Østjylland. Lørdag den 10. oktober havde vi planlagt at afvikle Djurs 
krolfcup. Dette arrangement måtte vi desværre også aflyse.  
Under overholdelse af alle restriktioner spiller vi dog fortsat krolf  
tirsdage kl. 13 og lørdag kl. 10. 
Lørdag d. 3. oktober indviede vi vort redskabshus og terrasse. Det eneste stævne 
vi fik lov til at deltage i var et lille klubstævne som vi afviklede om formiddagen. 
Grillmester Steen Sørensen stod for frokosten. Den bestod af en såkaldt 
”krolfplatte” (knækpølser med brød!) 

6. oktober afvikledes årets generalforsamling. Nyvalgt til bestyrelsen blev 
Gunnar Kvist og Orla Lund. Bestyrelsen består herefter af: Bodil Sørensen, Poul 
Gregersen, Preben Nielsen, Gunnar Kvist og Orla Lund. Ole Kristensen er 
suppleant. Bestyrelsen har senere konstitueret sig med Orla Lund som formand. 
Der har været nogle få udmeldelser af foreningen og generalforsamlingen 
godkendte at udelukke et medlem fra foreningen. På grund af coronasituationen 
forelå der ikke tilbagemelding fra ØAI om sammenlægning af foreningen med 
ØAI. Efterfølgende er der kommet besked fra ØAIs bestyrelse - om at man vil 
godkende en sammenlægning til endelig godkendelse på ØAIs generalforsam-
ling.
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PetanquePetanque
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Der er beklageligvis ikke så meget nyt at berette om fra petanque. Bedst 
som vi troede at coronarestriktionerne blev lempet yderligere, skete det 
modsatte de blev strammet. Dette betyder at al stævnevirksomhed er 
ophørt. Alligevel får vi spillet petanque på vort dejlige anlæg, tilpasset de 
restriktioner der er pålagt os. Dette betyder at vi kun spiller på hver anden 
bane og har droppet det sociale samvær i vort klublokale.  

De ca. 16 petanquespillere der møder mandag og onsdag kl. 10 vinteren 
igennem har det alligevel hyggeligt.  

Vi ser nu fra til at det bliver normale tider igen hvor man ikke skal tage 
alle mulige hensyn til omgivelserne, men trøster os med at de restriktioner 
der er blevet os pålagt, trods alt er til at leve med. Til opmuntring i 
december mørket et lidt optimistisk billede.  

Glædelig jul og godt nytår ønskes alle 
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Reklame,
markedsføring og
kommunikation

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

Vi støtter ØAI

AUNING
TRAKTOR OG

MASKINVÆRKSTED
vil sponsorerer 300 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

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

Bestil et gratis Salgstjek  

og få et gavekort på  200 kroner til apetit.dk 

Tilbuddet gælder for  
boligejere i Ø. Alling og omegn. 

Mæglergruppen
Ebeltoftvej 3A, Assentoft  -  8960 Randers SØ  

Tlf.: 86 49 44 44  -  890@edc.dk
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Lad os se fremad - mod sommer og sol..!
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Lad os se fremad - mod sommer og sol..!

Med ØAIs Mobile Pay nummer kan du betale for såvel aktivt 
som passivt medlemskab - i alle afdelinger af foreningen.

Nummeret er 21470 
Når du betaler med Mobile Pay, så husk at anføre navn, 
medlemsnummer - samt navn på det hold du deltager i. 


ØAI - brug Mobile Pay

Det blev ikke til noget med sommerfest i år - og vi er vel stadig 
mange, der lider af sommerfest-abstinenser. Mangel på Hancock 
fadøl, mangel på en svingom med naboens kone - eller mand - og 
efterfølgende tanke kræfter op med en frankfurter med det hele i 
pølsevognen.
Teenagere, der ikke fandt en kæreste i teltet - after midnight.
Og børn, der ikke kunne finde guldmønter i sandgraven - og ikke 
kunne køber lodder i tombolaen. Eller spille en omgang fodbold i 
‘gummi-banen’.
Men: lørdagsballet 2021 er sikret. Flashback 80’s kommer til ØA..!
De skulle have stået på scenen i teltet i år, men har indvilget i at 
stille op med landets bedste 80’er show første weekend i juni ’21.
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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

Vi støtter ØAI



19

17

Øster Alling Idrætsforening
ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår



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: 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
Old Boys - Johnny Ask Rasmussen: mail: plask@live.dk - tlf: 40419388

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@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 / 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

Deadline - næste nr. - udkommer medio marts 2020: 1. marts 2021




