Ressourcebeskrivelse
Oksenvad og Ørsted landdistrikter udgør sammen med Sommersted,
som er vores lokalby, vingen på ”den flyvende ko”, og en stor del af
vores landdistrikter grænser op til Vejen kommune.

Vores lokalby får derfor hård konkurrence fra Jels om vores
tilhørsforhold, aktiviteter og handel.
Oksenvad, hvor vores sognekirke ligger, dannede sammen med
Ørsted, Mølby og bebyggelserne Stursbøl, Jels Bjerg og Oksenvad
Hede tidligere et selvstændigt sogn.
Oksenvad og Ørsted er efter kommunalreformen 2007 blevet udlagt
som to selvstændige landdistrikter, derfor foreligger der befolkningstal
for begge områder.
Bosætning og erhverv
Ultimo 2008:
Ørsted:

234 indbyggere, der bor i 68 husstande.

Oksenvad:

432 indbyggere, der bor i 169 husstande

I tidsrummet fra 2003-08 er Ørsteds indbyggertal steget med 8%,
medens det i Oksenvad er faldet med 11%. Der er mange +60årige i
Oksenvad/ Mølby.
Oksenvad og Ørsted er overvejende et landbrugssamfund med
deltidsbrug, mellemstore og større landbrug. Alle tre driftsgrene dvs.
svin/kvæg/planteavl er repræsenteret. Desuden er der 2 ejendomme
med juletræsproduktion.
I de bymæssige bebyggelser er der både ejer- og lejeboliger, tidligere
landbrugsejendomme og enkelte større gårde.
Det er landbruget, der bidrager med lang de fleste arbejdspladser
lokalt. Tidligere var der en del erhverv, der levede af at servicere
landbruget, men der er kun få enkeltmandsvirksomheder tilbage.
Der er enkelte handels- og servicevirksomheder, men de beskæftiger
kun få ansatte.
I Mølby har to cirkus hjemsted foruden en kro.
I Stursbøl er der Café Ellegaard
Af offentlige og halvoffentlige institutioner findes der 2 i Ørsted for
fysisk og psykisk handicappede og en børnehave i Oksenvad gamle
skole. Den er desværre for nylig blevet dømt til lukning af Haderslev
kommune.
Naturressourcer
Den nordlige del af sognet, dvs. Ørsted er fra istiden forsynet med
god jord, mens den sydvestlige del Oksenvad Hede og Stursbøl har
fået al sand og grus. Oksenvad og Mølby, hvor igennem Nørreåen
løber, er lidt blandet med sand- og lerjorde, enge og moser.
I de vestlige egne af Oksenvad landdistrikt er der på den dårligste
jord etableret 3 store plantager.
Stursbøl etableret i begyndelsen af 1800 tallet. Aktieskoven
(Genossenschaft) etableret ? Præsteskoven etableret ?
Desuden er der 3 mindre privatejede skove.
Med en planlagt skovrejsning i 2011 på ca. 100 Ha mellem de allerede
eksisterende skove, vil skovområder dominere en stor del af den
vestlige egn.
I Aktieskoven (Genossenschaft) er der grusudvinding, og der er
yderligere forekomster af grus i et stort område på Oksenvad Hede.
Der er to bække i Ørsted, der syd for byen løber sammen i Ørsted Å,
som nord for Mølby ved Tovskov Slotsbanke løber ud i Nørreåen.
Nørreåens løb går gennem Mølby og Oksenvad og til Slevad Bro,
hvorfra den danner grænse til Jegerup landdistrikt og videre syd om
Aktieskoven og Præsteskoven, hvor den grænser op til Nustrup
landdistrikt.
Der er 4 større moseområder i vores landdistrikter. Sømosen, som vel
kan kaldes en højmose, der ligger i den vestlige del, og hvor der
under 2. verdenskrig blev gravet tørv.
De 3 andre moser, Trinmosen, Kirkemosen og Vandmosen ligger lige
nord for Oksenvad by.

I Mølby er den tidligere Mølledam, hvor man opdæmmede vand fra
Nørreåen, for at udnytte vandkraften, delvis reetableret, og der er
anlagt et grønt område med borde og bænke.
Kulturhistorie

Oksenvad Kirke
Den ældste del af kirken, apsis og kor, er bygget af granitkvadre op til
2 m lange i 1100 tallet.
Noget senere er skibet bygget og endnu senere våbenhus og tårn.
Altertavlen er fra 1638.
Døbefonden er af granit og fra kort tid efter kirkens bygning.
Krucifikset anbragt på nordvæggen er fra omkring 1250-75.
Nord for kirken er rejst en kæmpemæssig sten med navne på alle fra
det gamle sogn, der faldt under 1. verdenskrig.

Tovskov slot
Nord for Mølby kan man endnu se slotsbanken i vinklen, hvor Ørsted
Å løber ud i Nørreåen. Der lå slottet Tovskov, som blev revet ned
omkring 1600.

Hærvejen
Nogle af hærvejens mange forgreninger går gennem sognet, og at der
har været stor aktivitet i de tidligeste tider, vidner de mange gravhøje
i især Stursbøl Skov og omegn om.

Stier
Også gamle kirkestier og fodstier, hvis forløb man kan se på gamle
kort, har der været en del af.
Et par stykker er inden for det sidste årti ryddet, og bliver brugt flittigt
af de lokale.
Amtet har også anlagt stier i både Mølby og Oksenvad i forbindelse
med genetableringen af Nørreåens oprindelige løb.
I Ørsted er der en sti til Jels, hvor den tidligere Kleinbahn havde sit
spor.
Infrastruktur
2 større veje går gennem vores landdistrikter.
Sommerstedvej går gennem Ørsted, og rute 403 Tovskovvej går
gennem Mølby og Oksenvad. Lidt paradoksalt er vejen mellem
Oksenvad og Ørsted stadig en grusvej!
Den kollektive trafik, der går gennem landdistrikterne, varetages af
Sydtrafik med forbindelser til Vejen, Vojens og Haderslev. Alle børn
bliver transporteret til skole i bus.
Med hensyn til IT-infrastruktur er vi godt med. Allerede for en del år
siden rullede SE fibernet ud i området og stortset alle kan blive
tilsluttet hvis de ønsker det.

Fritid og foreninger
I Ørsted og Oksenvad landdistrikter har vi mange foreninger, klubber
og interessesammenhold.

Bowlingklub
Bowling i Vojens et antal gange i løbet af vinteren. Alle kan deltage.

Bredejerforeningen for Nørreå
Stiftet 1963. Foreningen består af jordejere langs Nørreåen.
Foreningen er talerør overfor myndigheder og fiskeriforeningen.

Callaneticshold.
Siden sidst i 90erne har der hver vinter en gang om ugen kørt et
callanetichold med instruktør.
Det kører under Landsbyforening og alle kan være med mod et
deltagergebyr.

En Hyggelig Havefest
Foreningen En hyggelig Havefest har de sidste 4 år arrangeret
havefest i Mølby, hvor der er underholdning for både børn og voksne.
Overskuddet fra havefesten kommer området til gode på en række
områder.

Krolfklubben i Lerte
Oprettet i 2007. Flere baner og klubhus etableret med LAG midler og
frivillig arbejdskraft.

Krolfklubben i Oksenvad
Oprettet ca. 2005. En bane og shelter etableret med midler fra
Landsbyforeningen og frivillig arbejdskraft.

Landsbyforeningen for Oksenvad og Omegn
Oprettet 1995. Lokalområdets talerør overfor offentlige myndigheder.
Arbejder med byforskønnelse, bedre trafikforhold, gode vandrestier og
lokal information (www.oksenvad.dk). En arbejdsgruppe under
Landsbyforeningen varetager driften af Oksenvad Aktivitetscenter.

Lokalhistorisk forening for Oksenvad og Omegn
Oprettet 1984. Har lokaler på Oksenvad Aktivitetscenter, udgiver et
årsskrift, arrangerer foredrag og udflugter.

Madlavning for mænd
Holdet har været i gang flere år. Bruger køkkenet i Oksenvad
Aktivitetscenter.

Malehold
Holdet har været i gang flere år. Holder til i Oksenvad Aktivitetscenter.

Mandagsklubben
Klubben er for efterlønnere og pensionister, der mødes hver mandag i
vinterhalvåret i Oksenvad Aktivitetscenter. Der arrangeres foredrag,

banko og kortspil. Der er fællesarrangementer med andre klubber i
området.

Mølby Ringriderforening
Oprettet første gang i 1896. Vækket til live igen 2003.

Mølby Vandværk
Andelsselskab stiftet i 1938. Har 205 abonnenter og leverer dermed
vand til en stor del af husstandene i vores landdistrikter.

Oksenvad Idrætsforening
Oprettet 1946. Træner flere fodboldhold og har badminton i
gymnastiksalen i Oksenvad Aktivitetscenter. Står for den årlige
høstfest.

Oksenvad Menighedsråd
Er sammen med Sommersted Menighedsråd med til at arrangere
aktiviteter i både kirken og Oksenvad Aktivitetscenter.

Oksenvad Præstskovs Jagtforening
Stiftet 1949. Afholder flere årlige jagter og sammenkomster.

Oksenvad Sogns Aktivitetscenter (OSA)
Blev oprettet efter aftale med daværende Vojens Kommune, da
folkeskolen lukkede. OSA hører under Landsbyforeningen, og den til
hver tid siddende formand for OSA er selvskrevent bestyrelsesmedlem
i Landsbyforeningen.
Bestyrelsen for OSA koordinerer de private og fritidsmæssige
aktiviteter, som foregår på aktivitetscentret. Der udlejes også borde
og stole. Overskud fra disse aktiviteter går til vedligehold og
udsendelse af aktivitetskalender.

Oksenvad Tennisklub
Stiftet 1990. Har egen tennisbane og klubhus.

Route 66
Klub, der har til huse i Mølby, for folk med interesse for
amerikanerbiler.

Ørsted Boldklub.
Stiftet 1949. Aktiviteter blev indstillet 1988. Genopstået 1998, hjulpet
på vej af et generationsskifte i Ørsted med mange nye børnefamilier.
Har mange aktiviteter på programmet i årets løb.

