
HALUDVIKLINGSPROJEKT

ØSVN Hallen trænger til et løft. De fysiske 
faciliteter svarer ikke på nutidens behov for et 
uformelt samlingssted med aktivitet, bevægelse 
og sociale fællesskaber i fokus.

Vi vil udnytte de muligheder vi allerede har, 
ved at skabe et multifunktionelt udendørs 
aktivitetsrum, der indbyder til samling og aktivitet 
for alle aldersgrupper. Et fælles mødested der 
indbyder til at ’hænge ud’ og være sammen 
omkring en række af uformelle aktiviteter.

Uderummet hægter sig på hallen og danner tag 
over en ny tilbygning, der vil være tilgængelig for 
alle. Tilbygningen binder nyt og gammelt, samt 
ude og inde, sammen.

Det samlede projekt vil favne andre 
idrætsaktiviteter, end de skamalagte der normalt 
foregår indendørs i hallen. Projektet vil motivere 
dem, der normalt ikke tilmelder sig en fast 
aktivitet, til selvorganiseret bevægelse, så flere 
grupper kommer i spil til en sund hverdag. 

Helhedsplanen
ØSVN-hallen er bygget i 1984 og der er 
siden opførelsen sket meget med den 
måde, vi dyrker motion på og derfor 
stilles der i dag andre krav til den lokale 
idrætshal.

Helhedsplanen er, med en legende 
tilgang, et forslag til en nyfortolkning af 
den klassiske idrætshal, med fokus på 
de udendørs arealer og sammenhængen 
mellem ude og inde.

Uderummet
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Indsamlet i 2014    5.679 kr.
Indsamlet i 2015    8.314 kr.
Indsamlet i 2018    8.092 kr.

Ulla og Søren Thomsen ville gerne 
lave en aktivitet for hallen i form af 
en bondegårdsdag. Her skulle være 
grisevæddeløb og andre aktiviteter der 
skulle være med til at støtte hallen.
Arrangementet blev gentaget året efter 
og var en stor succes, der skabte megen 
omtale i lokalaviserne.

Bondegårdsdag
Indsamlet 12.837 kr.

Vores supersælger hold fik hver udleveret 
en pose med gaver samt nogle kontanter, 
hvorefter opgaven lød på at få pengene 
til at yngle. De dygtige sælgere fik 
arrangeret b.la. Carwash, salg af hal 
ænder, bytte/salg af mange forskellige 
ting og vinder holdet fik også nogle 
virkelig flotte sponsorater. 
Vinderholdet blev Tina Christensen og 
Keld Riis Olsen.

Super sælger
Indsamlet 1.408 kr.

Bike & Run

Til vore Bike & Run event, har der været 
274 aktive ben fordelt på 4 mandage. 
Hvor der båder er blevet løbet, cyklet, 
gået ture og leget. 
Pris for deltagelse var 5 kr. pr. ben.
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Det er udelukkende på grund af de mange 
frivillige hjælpere at denne årlige fest kan 
blive en realitet. 
Tusind tak for alle jer der stiller op, år efter 
år!
HUSK: Vi kan altid bruge flere frivillige.

Denne event er en betydelig bidragsyder 
til vores halprojekt.

Indsamlet i 2016    30.763 kr.
Indsamlet i 2017      6.707 kr.
Indsamlet i 2018    26.810 kr.
Indsamlet i 2019    15.000 kr.

Fester og lign.
Indsamlet 28.467 kr.

Som en del af indsamlingen er der lavet 
Ølkrus, T-shirts, refleks veste og armbånd 
der kan købes i hallens Cafe. Herudover 
kan man også købe en flaske vin, der er 
specielt indkøbt til formålet. Al overskud 
går til halprojektet og man kan selvfølgelig 
fortsat købe effekter i hallens Cafe.

Salg af effekter
Indsamlet 25.282 kr.

Charlotte Tousig tog initiativ til et landsby 
lotteri, hvor hun kontaktede mange 
sponsorer, både lokalt såvel som også 
ude fra. Hun fik fat i mange flotte præmier 
og overskuddet er imponerende! Tusind 
tak for den flotte indsats Charlotte!

Lotteri

Info: Sælges ved dørsalg, sommerens arrangementer eller ved henvendelse til
Line Christensen 2048 8543 og Charlotte Tousig 6110 1116.
Præmien udtrækkes og offentliggøres på www.osvn-hallen.dk den 11. august 2014 kl. 17:00.

30,- pr. lod

-og støt udviklingen 
af ØSVN Hallen

Køb lodder og deltag i lodtrækningen 

om en masse fede præmier

Solfilm til bil
Kvalitetsstempel 3M

Værdi 3000,-

1

gavekort
Værdi 1000,-

7 Spa-
oplevelse

2
gavekort

Værdi 1000,-

Thorkil Andersen (Øster Starup)

Sponser:

8 Få taget et
professionelt
portrætfoto

Modefotograf
Martin Honoré

Værdi xxxxx,-

5
Indgang for

2 voksne
3 børn + mad

(Billund Aquadone/ Deli Express)
Sponser:

11 2 x
fribilletter10 Indgang

   for
2 voksne
3 børn

Kvalitetsvine
2x Økologisk Cider 

og 2x Æb-leau

3

6
8 x

billetter

Værdi xxxxx,-

9 Nilfisk
handy
2-in-1

4 Indgang
   for

2 voksne
2 børn

mange

Indsamlet i 2014    23.500 kr.
Indsamlet i 2015    22.800 kr.
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Indsamlet i 2015    4.821 kr.
Indsamlet i 2016    5.644 kr.

Forkælelse skal der til. Derfor har en flok 
frivillige arrangeret dette event, til forkæ-
lelse af områdets kvinder og mænd.
Arrangementet var flot besøgt og har 
begge gange fået et flot overskud.

Wellness event
Indsamlet 116.583 kr.

Vores lokale virksomheder fik også tilbud-
det om at støtte vores halprojekt. Igen er 
det frivillige kræfter der sørger for kontakt 
og indsamling. 

Erhvervs indsamling

Indsamlet 115.222 kr.

Privat indsamlingen foregik ved 
at frivillige gik fra dør til dør med 
indsamlingsbøsser og fik en snak med 
lokalbefolkningen om projektet. Tusin tak 
til alle for den flotte opbakning!

Privat indsamling
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For Børnefonden blev der solgt julelodder 
der gav et flot overskud.

Indsamlet 2.119 kr.

For at skabe liv i vores nye unge område, 
blev der arrangereg et fest for dem. Det 
var ikke meningen at der skulle laves et 
stort overskud på dette, da målet var at 
tiltrække unge til at bruge vores ungeom-
råde. 
Et lille overskud blev det dog til, der selv-
følgelig bliver brugt som tilskud til halpro-
jektet.

Ungfest
Indsamlet 12.268 kr.

I 2015 fik vi en aftale om overskudsdeling 
ved fyrværkerisalg. Frivillige bemande-
de åbningstiderne og fik derved samlet 
et flot beløb ind. I 2016 prøvede vi igen, 
desværre uden overskud.

Fyrværkeri

Indsamlet i 2015  9.239 kr.
Indsamlet i 2018  3.400 kr.

Salg af julelodder
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Indsamlet   1.349kr.

En nem måde at støtte vores hal på! 
Aflever din flaskebon i postkassen der 
hænger ved flaskeautomaten i Brugsen, 
så er du med til at bakke op om alle de 
gode aktiviteter der sker i ØSVN Hallen.

Flaskepant

Indsamlet i 2018  4.762 kr.
Indsamlet i 2019  3.321 kr.

For børnene er der arrangeret en dag 
med masser af sjov og ballade. Tusind 
tak til alle jer der kommer og leger med!

Sjov i Hallen


