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6. dec. 2020: Beachflagene for Årets 

Lokalsamfund fortsætter deres tur 

rundt i landdistriktet, f.eks. hos 

Oksenvad Krolf og Holm Outdoor 

Fitness. 

 

22. nov. 2020: I anledning af 100 året 

for genforeningen er der blevet 

plantet et genforeningstræ i form af en 

rødbøg på fodboldgolfbanen i 

Oksenvad. 

18. nov. 2020: Gulvet i salen på 

aktivitetscenteret i Oksenvad er blevet 

afslebet og lakeret. 

 

16. nov. 2020: Landdistriktsudvalget i 

Haderslev Kommune har indkaldt alle 

landdistrikter i kommunen til et 

virtuelt møde om app’en Min Landsby. 

15. nov. 2020: Slesvigske Parti planter 

700 træer til en ny lille skov bag den 

tidligere tyske skole i Mølby. 

15. nov. 2020: Landdistriktet fik som 

Årets Lokalsamfund også fire 

beachflag, som vil komme på besøg 

flere steder i hele landdistriktet. 

9. nov. 2020: Oksenvad Landdistrikt 

er blevet tildelt prisen som Årets 

Lokalsamfund i Haderslev Kommune. 

Udover æren følger der også en check 

på 25.000 kr. til vores landdistrikt. Et 

stort tillykke til alle foreninger, 

ildsjæle og frivillige i landdistriktet! 
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5. nov. 2020: Som et af flere tiltag for 

at få sænket farten gennem Mølby, er 

der nu blevet optegnet bredere 

kantstriber, hvorved vejen også syner 

smallere. 

4. nov. 2020: Andehæren er kommet 

på besøg i Mølledammen midt i Mølby. 

Landsbyforeningen har bedt om, at 

den kiggede forbi. 

 

24. okt. 2020: Der er kommet et nyt lag 

asfalt på Mølbyvej, helt inde fra 

Tovskovvej og ud til Sommerstedvej. 

24. okt. 2020: Oksenvad Idræts-

forening melder, at fodboldgolfbanen 

lukkes d. 1. november. Desværre var 

det ikke muligt at afslutte med et klub-

mesterskab i år. 

18. okt. 2020: Oksenvad Whiskylaug 

aflyser ølsmagning med Smagen af Øl 

d. 13. november pga. nye covid19-

restriktioner. 

30. sept. 2020: Man kan nu låne 

krolfsæt og spille en omgang, når man 

kommer på Oksenvad Landdistrikts 

Aktivitetscenter. Det sker i et sam-

arbejde mellem aktivitetscentret og 

Oksenvad Krolf. 

29. sept. 2020: Landsbyforeningen har 

udskiftet pæle ved stierne omkring 

Mølby. Kommunens driftsafdelingen 

klipper græsset i denne uge. 

25. sept. 2020: Vi har modtaget 35.000 

i fondsmidler til afslibning og lakering 

af gulv samt montering af varme-

pumpe i salen på aktivitetscenteret. 

Varmepumpen er monteret og gulvet 

ordnes til november. 

 

24. sept. 2020: Oksenvad Whiskylaug 

inviterer igen til Bruichladdich-

smagning d. 23. oktober 2020 – om 

Covid-19 vil. 
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24. sept. 2020: Henning Toftegaard 

deltager igen i det årlige veteran-

traktorpløjestævne 

 

23. sept. 2020: Nyt læskur ved 

Oksenvad Fodboldgolf bygget henover 

nogle weekender af frivillige og betalt 

af midler fra OIF og borger-

budgettering. Der er også indkøbt nye 

bordbænkesæt. 

 

 

 

 

 

 

20. sept. 2020: Omkring 15 hjælpere 

giver en hånd til arbejdsdag i høj 

solskin på aktivitetscenteret i 

Oksenvad. Der blev bl.a. gjort stole 

rene og malet og ryddet op på OLA-

kontoret. 

 

16. sept. 2020: Mere end 100 

deltagere i Stafet for Livet i Oksenvad 

går og løber 790 km og indsamler 

dermed næsten 30.000 kr. til Kræftens 

Bekæmpelse. Haderslevs største hold 

deltagermæssigt. 
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10. sept. 2020: Hella Carstens og 

Marlene Thomsen inviterer til ”Åbne 

døre 6100” på Café Ellegaard d. 19.-20. 

september. 

5. sept. 2020: Der er indkøbt to 

automatisk håndspritstationer til 

aktivitetscenteret. 

20. aug. 2020: Opstart på yogahold i 

Oksenvad onsdage indtil november. 

17. aug. 2020: 11 projekter får tilskud 

via borgerbudgetteringsmidlerne. 

1. aug. 2020: Oksenvad Krolf afholdte 

oprydningsdag ved deres klubhuset. 

Masser af grene endte på næste års 

Sankt Hans bål i Mølby. 

29. juni 2020: Næsten 40 børn og 

voksne deltog i årets Sankt Hans i 

Mølby, hvor man spiste sin medbragte 

mad. Efterfølgende blev bålet tændt. 

 

7. juni 2020: Mølledamsgruppen i 

Mølby inviterede til oprydningsdag 

ved Mølledammen, hvor et par 

håndfulde mødte op og gav en hånd. 

25. maj 2020: Status på projektet 

omkring hastighedsproblemer gen-

nem Mølby. 

 

20. maj 2020: Landsbyforeningen 

anlægger blomstereng syd for Mølby. 

Jorden er stillet til rådighed af Jesper 

Olsen og arbejdet udføres af LD Have 

& Anlæg fra Oksenvad. 

20. maj 2020: Grusgraven på Slevad-

vej er nu blevet reetableret med sø og 

stier. 

 

16. maj 2020: Bestyrelsen i OLA valgte 

pga. COVID-19 at afholde en intern 

arbejdsdag, hvor der blev ryddet op i 

det ene udendørstoilet. 
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30. apr. 2020: Et af projekterne fra 

borgerbudgettering 2019 er nu blevet 

gennemført: Etablering af udendørs-

belysning med sensorer på OLA. 

24. apr. 2020: Oksenvad Fodboldgolf 

starter sæsonen d. 25. april. Velkom-

men til lidt sjov og hygge idet fri – 

sammen men hver for sig. 

 

13. apr. 2020: Påskeliljerne, som vi 

plantede i efteråret, er nu begyndt at 

kigge frem. 

 

 

 

29 mar. 2020: Storkerederne i Mølby 

og Oksenvad klargøres – forhåbentligt 

til et par nye beboere. 

 

2. mar. 2020: Hella Carstens er kåret 

som årets ildsjæl for hendes positive 

tilgang til alt og for hendes 

engagement i aktivitetsudvalget, Spis 

& Skrid mm. 
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23. feb. 2020: 75 udklædte børn og 

voksne deltager i fastelavnsguds-

tjeneste og fastelavnsfest i Oksenvad 

Kirke og aktivitetscenter. 

 

17. feb. 2020: Storm over land-

distriktet får selv byskiltene til at bøje 

sig. 

 

16. feb. 2020: 40-50 deltagere til 

genforeningsgudstjeneste og efter-

følgende foredrag og mad i aktivitets-

centeret. 

 

 

 

9. feb. 2020: Efter en holdindsats af 

lokale borgere har vi nu fået en ny 

emhætte efter egen konstruktion 

monteret i det store køkken på OLA. 

 

6. feb. 2020: ATK-bilen skriver i alt 45 

bøder efter besøg i Mølby. Hurtigste 

bilist målt til 87 km/t i byzone. 

2. feb. 2020: Nye vejvisningstavler 

mod aktivitetscenter og fodboldgolf-

banen i Oksenvad leveret og monteret 

af Haderslev Kommune. 
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22. jan. 2020: ATK-bilen skrev 40 

sager efter besøg i Mølby. Hurtigste 

bilist målt til 92 km/t. 

15. jan. 2020: Landsbyforeningen og 

Ørsted Boldklub omdeler årsfolder til 

alle indbyggere i landdistriktet. 

 

Ovenstående giver en lille indblik i 

aktiviteter i Oksenvad Landdistrikt i 

2020.  Klik på de enkelte datoer og læs 

hele opslaget på vores hjemmeside 

www.oksenvad.dk. 

Landsbyforeningen for Oksenvad og 

Omegn står for drift af siden, som 

opdateres løbende af to lokale 

administratorer. Har du indlæg til 

hjemmesiden, finder du kontakt-

information på hjemmesiden. 

Alle opslag deles også på Facebook på 

vores side og derfra i vores gruppe. 

På hjemmesiden finder man også 

vores aktivitetskalender, hvor alle 

foreninger kan lave opslag om 

aktiviteter i landdistriktet. 
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