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Godt nytår og velkommen til 2019!
I år har Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn (LBF) valgt at
omdele informationsmateriale om landdistriktet, om foreningerne
i landdistriktet og om de aktiviteter, der sker i området.
Inde i folderen finder du lidt information om året, der gik og året
der lige er begyndt. Der vil være lidt information fra såvel
Landsbyforeningen, Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter (OLA)
og Ørsted Boldklub (ØB).
Derudover har vi også vedlagt en samlet oversigt over foreninger
og aktiviteter i området til inspiration.
Vi håber på at se jer til nogle af de mange aktiviteter i 2019!
Streamer for landdistriktet til din bil
Landsbyforeningen arbejder på at lave en streamer til biler mm.
med ovenstående byskilt. Vi vil dog lige vejre stemningen, inden vi
starter med at producere dem. De vil blive printet af OK Skilte i
Ørsted på transparent folie og i hvid, så de passer bedst på mørke
biler. Prisen vil være 30,- pr. stk. eller fire for 100,-. Er der nok
interesse, kan vi lave en tilsvarende i sort til lyse biler. Kontakt
Landsbyforeningen, hvis det har din interesse, se mere på
oksenvad.dk og facebook.

Ørsted Boldklub
Året, der gik, har hos Ørsted Boldklub stået i cykelstiens tegn, som den
fremtrædende aktivitet foreningen har stået for. Cykelstien går fra Ørsted til
Jels (en del af den tidligere Kleinbane) og blev indviet i foråret med deltagelse
af mere end 50 personer og Jydske Vestkysten. Nu er det blevet mere sikkert
for alle børnene (og de voksne) at cykle fra Ørsted til Jels.
Endvidere har Charlotte Holm som noget nyt arrangeret FitnessFun i salen på
Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter henover efteråret og vinteren.
Sædvanen tro har der været gang i Bedst i Medvind, hvor racerholdet har
været en tur i Harzen i begyndelsen af juni, mens MTB-holdet sørger for at
holde træningen vedlige med deres ture i de omkringliggende skove.
Krolfklubben i Lerte formåede igen at vinde Landsbypokalen i tæt
konkurrence med Jegerup, Øster Lindet, Oksenvad, Jels og Skodborg. I 2019
deltager Lerte Krolf i et landsbystævne med Oksenvad, Jels, Øster Lindet,
Jegerup og Skodborg.
Husk at forny dit medlemsskab af ØB for 2019. Overfør 50 kroner til konto
9740 - 0003868818 Frøs Herreds Sparekasse med angivelse af navn og
adresse. Vi har brug for jeres støtte!

Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn
Vi startede året med at istandsætte fælleslokalet ”London” på OLA og
udsmykke det med de sidste seks år modtagere af forskønnelsesprisen.
Vi indstillede Aktivitetsudvalget til Ildsjæleprisen og pinsemorgen modtog de
prisen af Lions Vojens på Tørning Mølle. Tillykke til Hella, Kjeld, Poul og Niels!
Efterfølgende er Charlotte Holm igen kommet til i udvalget.
Henover sommeren har vi arbejdet med Haderslev Kommune omkring
vedligeholdelse af Mølby-stierne og indkøb af nye stolper til markering af
disse stier. Kommunen vil nu igen slå græsset og vedligeholde stierne to gange
årligt.
Efterårets store arbejde blev lagt i først Stafet for Livet, hvor vores lokale hold
stillede med 77 deltagere, gik og løb 721 km og indsamlede lige over 19.000
kroner til Kræftens Bekæmpelse. Et super resultat! Tak for opbakningen!
Efterfølgende stod landsbyforeningen for tredje gang for organisering af
Haderslev Kommunes borgerbudgettering. I år kom der igen 8 spændende

forslag og da de alle var af mindre størrelse, blev de alle tilgodeset efter
afstemningsmødet.
Henover året har Aktivitetsudvalget stået for vores fire Spis & Skrid samt et
nyt arrangement: Sildespisning. Året 2019 starter med endnu et nyt tiltag:
foredrag med Jørgen Skouboe d. 25. januar på OLA. Billetter kan fortsat
købes og de skal købes inden arrangementet!
I kalenderen på bagsiden kan I se datoer på de arrangementer, vi har fastsat
nu.
Kom gerne til vores generalforsamling d. 21. februar og hør mere.
Husk at forny dit medlemskab af landsbyforening for 2019. Enten via
MobilePay 68104 eller bankoverførsel til konto 1551 - 3443 650 857. Det
koster fortsat kun 100,- for en husstand eller 50,- for et personligt
medlemskab. Vi har brug for jeres støtte!

Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter
I 2018 har der været travlt på OLA. Udover alle de arrangementer og
foreninger, der bruger stedet, har bestyrelsen også arbejdet målrettet på at
gøre det til et bedre sted at være.
Alle lokalerne har fået nye navne inspireret af storbyerne i Verden. Dog har vi
bevidst valgt et lokalt navn på et lokale: Salen hedder nu ”Oksenvad”.
Aktivitetscenteret fik et nyt skilt ved vejen i august måned.
Salen har med støtte fra Haderslev Kommune og Nordea-fonden fået nyt
mere støjsvagt varmeanlæg i form af luft-til-luft varmepumper.
Fælleslokalet, nu kendt som ”London”, blev moderniseret i januar 2018 og
fremstår nu mere indbydende og hyggeligt.
OLA fik ifm. borgerbudgettering penge til nyt Wi-Fi, lydanlæg i salen, ny
belysning på trappeopgangene og i gangen ved omklædning samt renovering
af lokalet ”New York”. Disse projekter er allerede i gang eller afsluttet.
Kom til generalforsamlingen d. 21. februar og hør mere og oplev selv
forbedringer på aktivitetscenteret.

Årskalender
19. januar:

Whiskysmagning: Highland Park II – udsolgt!

25. januar:

Foredrag med Jørgen Skouboe, Nak & Æd

21. februar:

Generalforsamling: OIF, LBF & OLA

3. marts:

Fastelavnsgudstjeneste og -fest

11. april:

Spis & Skrid

11. maj:

Arbejdsdag på OLA

30. maj:

En Hyggelig Havefest

30. maj:

Jylland Rundt i 4 dage med Bedst i Medvind

14. juni:

Spis & Hyg

24. juni

Sankt Hans i Ørsted

7.-8. september:

Stafet for Livet

12. september:

Spis & Skrid

21. september:

Arbejdsdag på OLA

xx. oktober

Generalforsamling, ØB

21. december:

Spis & Skrid samt juletræsfest

Find flere detaljer om aktiviteterne på www.oksenvad.dk. Det er
også her nye aktiviteter vil blive slået op. En kalender for
landdistriktet kan også findes bagerst i Aktiv Sommersted.
Følg også med i Facebook-gruppen Oksenvad.dk, hvis du er på
Facebook.

