
Referat  fra temagruppe møde Fællesskab. 

Tilstede 27-02-11 Oksenvad skole: Hella Carstens, Uwe Jensen, Peter Thomsen, Birthe Thomsen, Inge Kley, 
Knud Andreasen, Annette Schultz, Nete Schwee, Pia Christensen. 

Tilstede 06-03-11 Lerte Krolf klub: Hella Carstens, Uwe Jensen, Peter Thomsen, Birthe Thomsen, Nete 
Schwee, Pia Christensen. 

Der blev arbejdet videre med temagruppens beskrivelse af de forskellige punkter. Referatet er et 
sammenkog både fra det første og det andet møde. 

Beskrivelse Hvorfor vigtigt  / vision Prioritering 
/ hvornår 

Fælles mad aften: 

  

Bred enighed om at det var en god ide at afholde 
en fælles mad aften 3-4 gange om året. Evt. med 
et tema af og til (spisen og banko, spisen og 
generalforsamling, spisen og dilettant, spisen og 
sang). 

  

Mulighed for at unge og gamle 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. Giver mulighed for 
at etablere et netværk.  

Skal 
etableres i 
2011 

Etablering af socialt korps: 

  

Reserve bedste forældre, som kan passe børn, 
hvis forældre ikke har mulighed for det. Evt. 
bruge dem som babysitter. Alternativt at man 
kan etablere besøgsvenner for de 
ældre/ensomme i distriktet. 

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. 

Finde en person, som har lyst til at lave 
journalistik, lave TV, være med til at 
arrangere dilettant.  

Undersøge omkring idrætsaktiviteter. Hvad vil 
man? Disse aktiviteter vurderer vi bør holdes i 
sommersted og ikke i vores foreninger. 

Forbruger undersøgelse skal foretages i løbet 
af 2011-2012 for at vurdere behovet for de 

2012 



forskellige tiltag. 

Velkomstpakke 

  

Byde nye beboere velkommen til landsby 
distriktet på en eller anden måde. 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. 

Man skal føle sig velkommen, når man 
kommer til et ”nyt samfund”. Kunne måske 
også 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. Der skal være en eller flere 
personer der er ansvarlig for at dette sker. 

Skal 
etableres i 
2011 

Landsbykoordinator og egen bus  

  

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. Umiddelbart 
er det måske ikke med en bus. Evt. sammen med 
Sommersted, idet der så er ca 2000 personer 
pedellen skal ”arbejde” for. 

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 allerede tilbuddet om at 
der er en bus der kører til deres forskellige 
arrangementer. Vi finder ud af om der stadig  

2013-2014 

Styrke sammenholdet mell em landsbyerne  

  

Evt. samarbejde med Sommersted nyt, hvor alle 
vores aktiviteter også er med her. Da der er 
mange der ikke har internet er det måske en god 
ide at få det ud i dette blad.   

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.  

2012-2013 

Sammenlægning af foreninger/område  

  

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”. 

Evt. fælles sommerfest, hvor man er sammen 
Ørsted / Oksenvad. Det ene år holdes det i 
Ørsted det andet år holdes det i Oksenvad. 

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 

2012-2013 



dag på nedsat blus eller er i værste fald 
nedlagt. 

                                                                 

Næste møde søndag, den 6. marts klokken 10:00 i Lerte Krolf klubs lokaler. 

 


