
Velkommen til 

Øster Lindet by og sogn 

– det aktive og trygge landsbyfællesskab 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Øster Lindet er et lille landsbysamfund i det sydøstlige hjørne af Vejen 

Kommune. Selve byen har ca. 457 indbyggere, og Øster Lindet sogn rummer 

ca. 900 indbyggere. Byen er placeret tæt på hovedvej 25 og i nem kørselsaf-

stand fra byer som Kolding, Haderslev og Ribe.  

 

Øster Lindet er kendt for et blomstrende foreningsliv, en bred vifte af fritids-

tilbud, et unikt sammenhold samt rolige og behagelige omgivelser. Det gør 

byen til et attraktivt sted for den aktive børnefamilie, der sætter pris på akti-

viteter og naturoplevelser og det trygge landsbyfællesskab.  

 

Øster Lindet er omgivet af smukke natursteder til alle sider. Fra bakkerne i 

Mojbøl kan man opleve en dejlig udsigt over dalen, og ungerne får sig ofte 

en kælketur, når der er faldet sne. Vadestedet i Mojbøl er et fund, der blev 

gjort under restaurationsarbejdet af Jels Å.  

 

Også her kan der opleves smuk natur, og man kan møde Isfuglen på en dejlig 

sommerdag, hvis man er heldig. Til den anden side har vi Vrå med Gram Å, 

der slynger sig i ådalen med skov til begge sider. 

Byen har ikke længere en skole;  men eleverne køres til en skole i Jels , der 

rummer elever fra  0. - 9. klasse, beliggende  ca. 7 km nord for Øster Lindet. 

Elever, bosiddende i sognet,  vælger at blive undervist som minikonfirman-

der fra 3. klasse efter skoletid, og 7. klasses elever går til konfirmationsfor-

beredelse et par timer  en morgen om ugen i menighedslokalerne i den tidli-

gere gamle skoles 1913-bygning. De  bliver konfirmeret i sognets smukke 

gamle kirke beliggende lige over for Landsbyhuset. 

 



 

 
 

I 2015 kom så de baner alle har ønsket længe, Multibane, Perkourbane og 

en Beachvollebane. Det kom op at stå med midler fra LAG og Idrætsforenin-

gen samt en masse frivillige hjælpere. 

Det er på området uden for Motionscenteret som også køre med hjælp fra 

frivillige og Idrætsforeningen. 

 

I 1913 bygningen (den gamle skole fra 1913) er der lokaler til Menighedsrå-

det hvor de har Præstekontor, Konfirmationslokale og deler køkken og toilet 

med resten af brugerne. 

Der er to store sovesale/møderum i stueetagen, på 1. sal er der et yoga rum, 

2 soverum med i alt 6  senge, køkken med spise rum og Idrætsforeningens 

kontor. 

 

Er stedet, hvor alt kan ske. Her, junior-klub, ungdomsklub, billard, hal til 

gymnastik og boldspil, mødelokaler,  fællesspisning m.v. Huset er kommet 

op at stå ved hjælp af en stor mængde frivillig arbejdskraft og med støtte fra 

Rødding Kommune. 

 

Børnehaven" Lindehuset" er et dejligt sted med trygge rammer. Børnehaven 

har anpart i en skov bus, så der jævnligt er mulighed  for ture ud af huset, 

ofte en tur i Landsbyhuset. 

 

Forsamlingshuset er det ældste i brug i Sønderjylland, og danner ramme om 

sognets mange kulturelle aktiviteter og selskabsliv, nu med bedre forhold 

for handicappede. 

Idrætsforeningen og Landsbyforeningen holder en årlig med masser af 

sport, lege, fest, revy, mad, kræmmerfestuge marked og frem for alt sjov i 

fællesskab. 



 

 

Øster Lindet har mange foreninger og grupper med  

aktivitetstilbud for enhver smag og for alle aldersgrupper.  

 

Øster Lindet Lokalråd  

Landsbyforeningen  

Øster Lindet Idrætsforening  

Lokalhistorisk Forening  

Øster Lindet Ungdomsklub/Juniorklub  

Øster Lindet Eftermiddagshøjskole  

Øster Lindet Madklub  

Øster Lindet Voksenkor  

Landsbyhuset  

Ungdomshuset  

Øster Lindet Forsamlingshus  

Øster Lindet Menighedsråd  

Der bliver hvert år udgivet en aktivitetskalender: ”Det sker i 

Øster Lindet Sogn”, til alle beboere, så man kan få et over-

blik over de mange aktiviteter. Alle nye tilflyttere får besøg 

af Landsbyforeningen og får mulighed for at blive ”dus” 

med det nye sted.  

Læs mere om os på:  

http://www.osterlindet-by.dk  


