Tema 4: Fællesskab
Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et
landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at
man får mulighed for at blive en del af fællesskabet ved at deltage i
én eller flere arrangementer, men også samtidig have mulighed for at
være sig selv, hvis man mest har lyst til det.
Vores projektområde fællesskab indeholder dog de områder hvor vi vil
styrke sammenhold, arrangementer og fællesskabet i vores
landdistrikt.

Ansvarlig for projekterne fremover
Landsbyforeningen.
Tidsplan for projekterne
2011 - 13

Fælles mad aften 2 - 4 gange om året

2014 - 20

X

Velkomstpakke til tilflyttere til området X
Etablering af socialt korps, såsom
besøgsvenner, reserve bedsteforældre

X

Sammenlægning af foreninger/område
til en forening med udvalg

X

X
Styrke sammenholdet mellem
landsbyerne via fælles informationsblad

Landsbykoordinator og egen bus

X

Renholdelse af området i fællesskab

X

Beskrivelse af projekter

Projekt 1  Fælles madaften
Baggrund:
Mulighed for at unge og ældre mødes på tværs af aldersgrupper,
uforpligtende hvor man har mulighed for at lære hinanden at kende.
Visionen er at man kan være sammen på godt og ondt på landet.
Samtidig giver dette mulighed for at etablere et netværk, som vi med
fordel kan bruge i nogle af vores andre projekter.
Beskrivelse:
For at styrke sammenholdet i området er der bred enighed om at det
er en god ide at afholde en fælles mad aften 2-4 gange om året. Evt.
med et tema af og til (spisen og banko, spisen og generalforsamling,
spisen og dilettant, spisen og sang eller hvad man ellers kan finde på).
Ansvarlig:

Landsbyforeningen

Samarbejdspartnere:

Foreninger i lokalområdet

Ydre restriktioner:

N/A

Finansieringsmuligheder:

Privat finansiering via betaling til
arrangementet

Projekt 2
Velkomstpakke til tilflyttere til området.
Baggrund:
Man skal føle sig velkommen, når man kommer til et ”nyt samfund”.
Det kunne måske være at naboerne samlet bød velkommen til
tilflytteren. (Man kommer selv med kaffe / kage, de skal bare lægge
bolig til), skrive en artikel omkring personerne til oksenvad.dk (hvis
man vil det). Således kan man lære dem at kende på et tidligt
tidspunkt. Det vigtige må være at man hurtigt kommer ind i
lokalsamfundet og samtidig kan se, hvilke muligheder der bydes en
Beskrivelse:
Vi bør byde nye beboere velkommen til landsby distriktet på en eller
anden måde. Det kan være en folder, en blomst, en velkomstkurv.
Evt. skal man allerede kunne have en folder på det tidspunkt man
sætter sit hus til salg på. Må gerne være online på Oksenvad.dk

Ansvarlig:

Landsbyforening

Samarbejdspartnere:

Frivillig arbejdsgruppe eller gerne
lokalhistorisk forening

Ydre restriktioner:

N/A

Finansieringsmuligheder:

Landsbyforeningen

Projekt 3
Etablering af socialt korps, såsom besøgsvenner, reserve
bedsteforældre
Baggrund:
Samfundet i dag, gør at der findes flere og flere ensomme rundt
omkring i Danmark.
Endvidere melder institutioner pas, når børnene er syge. Således skal
mor eller far tage barnets 1. sygedag eller skal tage en fridag.
Dette kan man gøre noget ved i et aktiv landsby samfund hvor man
kommer hinanden ved.
Beskrivelse:
Før man dog kaster sig ud i projektet bør der laves en forbruger
undersøgelse, hvor man laver et spørgeskema både Online / går rundt
til folk.
Denne undersøgelse skal danne grobund for hvad der ønskes at blive
etableret i samfundet. Man kan sige at vi ønsker ikke at der er ”gamle
og ensomme” mennesker i Mølby og omegn.
Videre skal undersøgelsen vise om der kan etableres netværk
mht. ”reserve bedste forældre”, besøgsvenner, holdning til fælles mad
aften for de ældre, der får bragt maden.

Ansvarlig:

Landsbyforeningen

Samarbejdspartnere:

Kunne være Haderslev Kommune,
Røde kors besøgsvenner, Senior korps,
selvhjælpsgrupper

Ydre restriktioner:

Haderslev Politi / Ren straffeattest?

Finansieringsmuligheder:

Gratis ordning

Projekt 4
Sammenlægning af foreninger/område
Baggrund:
Der er mange mennesker i mange små foreninger. Det er vigtigt at
dette arbejde begrænses så meget som muligt. Ved at sørge for at
have en forening der står som paraply organisation og have resten
af ”klubberne” som et udvalg, kan man begrænse det administrative
arbejde og derved frigøre arbejdskraft til nye ting.
Derfor er visionen at der indenfor 1-2 år etableres en fælles
forening ”Landsbyforeningen for Oksenvad og omegn” der skal være
det styrende organ indenfor foreningslivet i Oksenvad og omegn.
Tidligere har der været masser af foreninger med meget aktivitet.
Mange foreninger kører i dag på nedsat blus eller er i værste fald
nedlagt.
Beskrivelse:
Sammenlægning af område er lavet administrativt i Haderslev
Kommune. Spørgsmål er om foreninger skal sammenlægges, så der
kun er en bestyrelse Oksenvad / Ørsted. Kunne være det skal være
under ”Oksenvad landsby forening”.

Ansvarlig:

Landsbyforening

Samarbejdspartnere:

Foreninger i Oksenvad og omegn.

Ydre restriktioner:

N/A

Finansieringsmuligheder:

N/A

Projekt 5
Styrke sammenholdet mellem landsbyerne
Baggrund:
Visionen er at få et fælles informations blad for hele omegnen. Ved at
synliggøre alle aktiviteter i vores område, vil det styrke både
Oksenvad og omegn og Sommersted.
Beskrivelse:
Evt. samarbejde med Aktiv sommersted, hvor alle vores aktiviteter
også er med her. Da der er en del der ikke har internet er det måske
en god ide at bruge det trykte medie, og samtidig er dette også
nemmere at have liggende hele tiden eller hænge planen op på
køleskabet.

Ansvarlig:

Landsbyforening

Samarbejdspartnere:

Aktiv sommersted, www.oksenvad.dk

Ydre restriktioner:

N/A

Finansieringsmuligheder:

Annoncører, sponsorer

Projekt 6
Landsbykoordinator og egen bus
Baggrund:
Vores forbrugerundersøgelse skal finde ud af om der findes en person
der kunne tænke sig at være landsbykoordinator / pedel. En som fx
checker op på at Oksenvad Skole ikke ”forfalder”, skal være nøgle
koordinator. Mandagsklubben har tidligere fået tilbudt en bus der
kører til deres forskellige arrangementer. Denne er dog ifm med at
Vojens blev sammenlagt med Haderslev ”forsvundet”.
Beskrivelse:
En ”pedel” der overordnet har ansvar for området. Denne person skal
være frivillig / lønnet og skal være personen der har overblik over det
meste der sker i området. Evt. sammen med Sommersted, idet der så
er ca 2000 personer pedellen skal ”arbejde” for.

Ansvarlig:

Landsbyforening

Samarbejdspartnere:

Haderslev kommune

Ydre restriktioner:

N/A

Finansieringsmuligheder:

Annoncører, sponsorer

Projekt 7
Renholdelse af området:
Baggrund:
På grund af at børnehaven er lukket, skal der foretages rengøring af
indendørs og udendørs arealer på frivillig basis og/eller med tilskud
fra kommunen. Huset bliver stadig brugt af mange foreninger / privat
personer, bliver brugt til fester. Derfor skal dette i faste rammer.
Beskrivelse:
Der skal årligt afholdes 1 til 2 rengørings- og vedligeholdelses
weekender.
Efter arrangementer skal en nøgle koordinator checke at der er
rengjort efter forskrifterne. Hvis dette ikke er sket skal der via
depositumet være mulighed for at få en rengørings selskab til at
foretage rengøringen.
Af Haderslev Kommune forventes det at de rydder sne, slår græs,
leverer materiale til rengøring/vedligeholdelse. Haderslev kommune
sørger for den udvendige vedligeholdelse.

Ansvarlig:

Landsbyforening

Samarbejdspartnere:

Haderslev kommune, nøgle
koordinator, idrætsforening

Ydre restriktioner:

Usikkerhed omkring skolens fremdtid

Finansieringsmuligheder:

Haderslev Kommune,
landsbyforeningen

