
Velkommen 
Velkommen til Oksenvad Landdistrikt, vores lille perle 

i vingen på ”den flyvende ko” – det nordlige af Hader-

slev kommune 

I Oksenvad Landdistrikt har vi en lang række aktivite-

ter, som bringer indbyggerne i området tættere sam-

men og skaber et fællesskab. 

I denne folder kan du læse mere om disse aktiviteter 

og om de mange foreninger i området. 

Aktiviteter 
Året rundt finder der et hav af aktiviteter sted i land-

distriktet. 

Nogle af aktiviteterne trækker folk til landdistriktet fra 

nær og fjern. 

Badminton 

I vinterhalvåret kan man spille badminton i salen på 

OLA. Badminton arrangeres af OIF. 

Bedst i medvind 

Cykelklubben Bedst i Medvind afholder løbende såvel 

racer som MTB-ture rundt omkring i området. 

Bowlingklub 

Der arrangeres bowling i Rødding et antal gange i lø-

bet af vinteren. Alle kan deltage. 

Cykeltur 

I sommerhalvåret afholdes en årlig cykeltur, hvor man 

cykler rundt i området og spiser sin medbragte mad-

pakke undervejs. 

En Hyggelig havefest 

I en årrække har foreningen En 

Hyggelig Havefest afholdt en fami-

lievenlig festival på Kristi Himmel-

fartsdag midt i Mølby. Der er mu-

lighed for at købe lidt at spise og drikke, spille tom-

bola, høre live musik for både børn og voksne. Bør-

nene kan også hygge sig i hoppeborge og på karrusel-

len. 

FitnessFun 

I vinterhalvåret er der en ugentlig træningsdag i salen 

på OLA, hvor man kan få pulsen op og have det sjovt. 

FitnessWalk - Oksenvad 

Friske gåture med fitnessøvelser undervejs. Du får 

pulsen op og kroppen arbejdet godt igennem med de 

redskaber, vi kan finde i naturen og med egen krops-

vægt. 

Fodboldgolf 

OIF arbejder på at etablere en fodboldgolfbane med 

18 huller ved OLA. Banen åbner i første halvår af 2019 

Forskønnelsesprisen 

Forskønnelsesprisen uddeles hvert år af forskønnel-

sesudvalget til personer, der har gjort området skøn-

nere ved at istandsætte deres bolig. 

Hold med callanetics 

Siden sidst i 90erne har der hver vinter en gang om 

ugen kørt et hold callanetics i salen på OLA. 

Landsbybal 

Der afholdes af og til landsbybal med god mad, under-

holdning samt musik og dans. Ballet organiseres af 

Aktivitetsudvalget og alle over 18 år kan deltage. 

Madlavning for mænd 

Madlavningsholdet har været i gang i mange år. De 

mødes i køkkenet på OLA en gang om måneden i vin-

terhalvåret til madlavning. 

Malerhold 

Holdet har været i gang i flere år. De holder til på loftet 

og i lokalet Madrid på OLA. Pt. optages er ikke med-

lemmer. 

Mandagsklubben 

En klub med arrangenter for efterlønnere og pensioni-

ster. Man mødes mandage i vinterhalvåret. 

Sankt Hans 

Der er for det meste muligt at fejre Sankt Hans i såvel 

Mølby som Ørsted. 

Spis & Skrid 

4 gange årligt afholder Landsbyforeningen fællesspis-

ning i OLA under mottoet: ”Spis & Skrid”. I december 

afholdes der juletræsfest samme dag sammen med 

ØB. Lokale ”kokke” skiftes til at lave mad og borgere 

fra området er velkommen til at komme og hygge sig 

nogle timer og få nyheder. Arrangementet er for med-

lemmer af landsbyforeningen og ØB. 

Vandregruppen i Stursbøl og Oksenvad omegn 

Vandreture på små 2 timer i lokalområdet med start i 

Stursbøl. I sommerhalvåret også kortere aftenvan-

dringer. 

Whiskysmagninger 

Oksenvad Whiskylaug har gennem et årti arrangeret 

whiskysmagninger i vinterhalvåret. Smagningerne er 

åbne for alle og ofte er det lokale, der står for smag-

ningen. Mød os også til havefesten. 

Foreninger 
Vi har et hav af store og mindre foreninger i området. 

Nedenfor finder du en kort beskrivelse af nogle af 

disse. 

Krolfklubben i Lerte 

Krolfklubben i Lerte blev oprettet i 2007. Klubben har 

fået etableret flere baner og et klubhus med LAG-mid-

ler og frivillig arbejdskraft. 

Krolfklubben i Oksenvad 

Krolfklubben i Oksenvad blev oprettet ca. 2005. Klub-

ben har fået etableret flere baner i Oksenvad og om-

kring OLA. 

Landsbyforeningen for Oksenvad og omegn, LBF 

Landsbyforeningen for Oksenvad og omegn, eller bare 

Landsbyforeningen, blev oprettet 1995. Foreningen 



arbejder med fællesskab, byforskønnelse, bedre tra-

fikforhold, gode vandrestier og lokal information. 

Lokalhistorisk forening for Oksenvad og Omegn 

Foreningen blev oprettet 1984. De har lokaler på OLA 

og udgiver et årsskrift, arrangerer foredrag og udflug-

ter. 

Mølby Vandværk 

Andelsselskabet blev stiftet i 1938. 

Vandværket har over 200 abonnenter 

og leverer dermed vand til en stor del 

af husstandene i vores landdistrikt. 

Oksenvad Idrætsforening, OIF 

Oksenvad Idrætsforening blev oprettet 1946. Forenin-

gen står for træning af bl.a. et oldboys fodboldhold og 

har badminton i gymnastiksalen i OLA. Idrætsforenin-

gen arrangerer også den årlige høstfest. 

Oksenvad Menighedsråd 

Oksenvad Menighedsråd er sammen med Sommer-

sted Menighedsråd med til at arrangere aktiviteter i 

både Oksenvad kirke og OLA, herunder den årlige fa-

stelavnsfest. 

Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter, OLA 

Oksenvad Landdistrikts Aktivitets-

center, eller bare OLA, blev oprettet 

da folkeskolen lukkede. Bestyrelsen 

for OLA koordinerer de private og 

fritidsmæssige aktiviteter, som fore-

går på aktivitetscentret. Aktivitetscentret kan lejes til 

private fester af de lokale og borde og stole kan lejes. 

Oksenvad Tennisklub 

Klubben blev stiftet i 1990. Klubben har egen tennis-

bane og eget klubhus på Vadstedvej i Oksenvad.  

Ørsted Boldklub, ØB 

Foreningen blev stiftet 1949. Foreningen har mange 

aktiviteter på programmet i årets løb, herunder sen-

sommerfesten og Sankt Hans. 

Medlemskab af Landsbyforeningen 
Du kan gennem et medlemskab af landsbyforeningen 

være med til at støtte fællesskabet i Oksenvad Land-

distriktet. Du kan tegne et medlemskab ved at indbe-

tale nedenstående beløb på  

Kontonr.: 1551 - 3443650857 

Mobilepay: 68104 

Oplys navn og adresse ved indbetaling. 

 Personligt medlemskab: 50 kr 

 Husstandsmedlemskab: 100 kr 

Oksenvad.dk 
Generelt kan du holde dig opdateret med hensyn til 

kommende aktiviteter via vores lokale hjemmeside på 

www.oksenvad.dk. 

På hjemmesiden offentliggøres beskrivelser af de en-

kelte arrangementer og du kan via aktivitetskalende-

ren få en oversigt over, hvornår der sker hvad. Nyhe-

dernes publiceres også på vores facebook.gruppe Ok-

senvad.dk. 

 

Følg med på www.oksenvad.dk og på Facebook 
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