
ØDSTED OG JERLEV
Børnefamiliens søde liv
Når du kommer forbi Tommelisedammen, Ønskebrønden og „den lille pige med svovlstikkerne“, 
er du ikke i tvivl. Børnefamilier trives her. Ødsted og Jerlev er velfungerende bysamfund, der står 
sammen. Ødsted er den rare storebror og Jerlev den friske lillebror. I Ødsted finder du skole, bager, 
bank og sportshal, mens begge byer har egen kro, indkøbsmulighed og flere dagtilbud til børnene. 

Tommelisedammen er et hyggeligt udslugtsmål i hverdagen

FAKTA OM ØDSTED
 OG JERLEV

AFSTANDE

3 OM ØDSTED 
OG JERLEV

Ødsted: 1.463 indbyggere (2015)
Jerlev: 705 indbyggere (2015) 
Lokalområdet:  2.975 indbyggere
Opland: Ammitsbøl, Rugsted, 
Vork og Vesterby

Skole: Ødsted Skole (0.-9. klasse)
oedstedskole.skoleporten.dk 

Dagtilbud: Jerlev Børnehave
www.jerlev.vejle.dk
Ødsted Børnehave
www.oedsted.vejle.dk
Børneuniverset Onkel og Tante
www.onkelogtante.dk

Hjemmeside:  
www.odsted-jerlev.dk
Facebook:  ’Det sker’ Ødsted
Facebook: Jerlev

Indkøb m.m. Dagli Brugsen, Min 
Købmand, bager, pizzeria, bank 
og tankstation
 
Virksomheder: Se hjemmeside

Vejle: 11 min
Kolding: 21 min
Billund: 23 min
Brande: 33 min

Spejdernes legendariske ulve-
burger er fast tilbehør til større 
arrangementer.
 
Jerlev har sin egen tv-station, 
som sender lokale nyheder.

Området har mange virksomhe-
der inden for sundhed, gastro-
nomi, transport og forskellige 
håndværk.

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

Ammitsbøl SG&I er områdets 
idrætsforening med blandt andet 
løbeklub, skydning og fodbold. 
Se www.ajsport.dk eller mere 
foreningsliv på Ødsted-Jerlevs 
hjemmeside.

I Vingsted kan børnene boltre sig 
i det lavvandede plaskeområde, 
og fra den unikke „undervands-
kasse“ kan I komme helt tæt på 
den vilde havørred. 

VIL DU VIDE MERE

Lokalrådet for Ødsted og 
Jerlev Sogne
Trine Rasmussen 
Email: trine@tgras.dk
Telefon/Phone: +45 75 86 53 54

Fyldt med aktiviteter
Anders fortæller om Ødsted
„Vi har et hav af fritidsaktiviteter. I Vingsted er der 
skydning og svømning, og i Ødsted har vi bl.a. fod-
bold, håndbold og kampsport. Brunmosehallen er 
fyldt til bristepunktet i dagligdagen. Og det funge-
rer rigtig godt, at den lokale fysioterapeut har loka-
ler ved siden af fitnesscenteret. Vi kan også bruge 
mødelokalet ved siden af caféen, så her sker generelt 
meget forskelligt. I vinters havde vi bl.a. koncert 
med Die Herren, og i weekenden er der stort bokse 
stævne med vores lokale juniortalent“.

Boksestævne i Brunmosehallen, Ødsted

Familiehyggen i top
Mød Benita og Carsten fra Jerlev 
„Vi samler en masse aktiviteter i Kulturhuset“, 
fortæller Carsten. „Intimkoncerter, julestue og her-
regymnastik. Hver søndag er der fodbold. Ingen af os 
kan spille, men man dukker bare op og har det sjovt. 
Det er fra 16-75 år, og vi bliver hele tiden flere“, smi-
ler Carsten. „Vi laver også mange ting for børnene. 
MGP festen er populær, fiskedam med sikker ge-
vinst er fast tradition til byfesten, til fastelavn har vi 
trylleshow og til jul kommer julemanden og tænder 
juletræet“.

Hele familien til julemarked i Jerlev Kulturhus


