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Forord

Hvordan får man endnu flere 
borgere til at engagere sig i sin 
egen bys udvikling. I styregrup-
pen vælger vi at inddrage vores 
medborgere, så vi i fællesskab 
fastlægger, hvor vi ønsker at 
bevæge os hen og hvad der skal 
til for at nå dertil.

På tre workshops er der idéud-
viklet, grinet, beskrevet og 
bandet, forud for, at vi sammen 
har skabt en fælles plan for den 
fremtid, vi ønsker for Outrup. 
En fælles plan med en vision 
og projekter, som vi ønsker at 
igangsætte. 

Udviklingsplanen for Outrup 
- som du har i hånden – er i 
2015 lavet af engagerede og 
interesserede borgere fra Out-
rup i samarbejde med Varde 
Kommune. Det er et dynamisk 
dokument, hvor der vil komme 
projekter til og andre vil for-
svinde hen over den femårige 
periode, hvor vi arbejder med 
udviklingsplanen. 

De projekter, der er nævnt i pla-
nen, er idéer til, hvad vi gerne vil 
arbejde med fremover. Gennem 
dialog med relevante parter, skal 
det afdækkes, hvordan det kan 
blive muligt at realisere idéerne. 

Udviklingsplanen er en paraply, 
som vi ønsker, skal samle kræf-
terne for at igangsætte projekter, 
som vi mener, kan være med 
til at sikre en god udvikling for 
Outrup. Den skal derfor ses som 
en medspiller til de foreninger 
og individer, som gør en kæmpe 
indsats for at gøre det attraktivt 
at bo netop her.
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Vision Outrup 2020  
– et lokalsamfund i bevægelse

Outrup er kendetegnet ved bevæ-

gelse.  Vi leger, lærer, oplever og 

udvikler os gennem bevægelse – 

fysisk, mentalt, kulturelt og socialt. 

Det er lokalsamfundets borgere, 

institutioner, foreninger og er-

hvervsdrivendes fælles indsats, som 

styrker dette og bevægelsen frem 

mod det nye i morgen. 

Gennem vores historie er bevægel-

se på alle niveauer en del af vores 

DNA. Inspireret af blandt andet 

grundlæggere af andelsbevægel-

sen, af skæve kunstneriske værker 

af Otto Frello og af et foreningsliv 

på eliteplan, fortsætter vi med at 

bevæge os selv, hinanden og vore 

gæster til fælles udvikling af mor-

gendagens Outrup.

Man mærker det gennem udsmyk-

ning af bygninger og offentlige 

arealer, gennem særlige aktivite-

ter med historien i fokus og i det 

sociale fællesskab, hvor vi arbejder 

sammen om udviklingen. Vi ind-

drager det i vores grønne områder 

og sti-systemer, der alle indeholder 

aktiviteter, læring og oplevelser for 

dem, der vil andet og mere end fra 

a til z. 

Tange Foto
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Indsatsområder

Udviklingsplanen er opbyg-
get med en vision for, hvad vi 
vil være kendt for i fremtiden. 
Visionen understøttes af mange 
projektidéer, der er grupperet 
under indsatsområder. 

De fire indsatsområder er fundet 
gennem kategorisering af pro-
jektidéer efter hver workshop. 
For hvert indsatsområde er der 
en kort beskrivelse af, hvordan 
indsatsområdet og de underlig-
gende projektidéer understøtter 
visionen – ud fra, at vi står i 
2020.

Hvert projekt er kort beskrevet i 
selve udviklingsplanen. Som bi-
lag til udviklingsplanen ligger alle 
projekterne med hver sin mere 
uddybede projektbeskrivelse.
 

Aktiv i naturen

Bevægelse på 
hjul

Outrup set fra 
oven

Aktive naturruter

Fællesskab og leg i anlægget

Legeplads for hunde

Andels- 
bevægelsen 3.0

Så, høst og forarbejd i fællesskab

“Outrups gadekær” - Otto Frello 

Kulturhus på mejerigrunden

Udvidelse af Outrup Kultur & Idrætscenter

Skolens 100 års fødselsdag

Arkitekttegnede lånehuse

Outrup den ”grønne” landsby

Tilgængelighed til hallen og Outrup 

Nord-Øst

Forlængelse af Vestkystvejen

Oplevelsesruten Henne-Outrup-Debel

Attraktive, anderledes byggegrunde

Det sker i Outrup

Outrup all inclusive - feriepakker
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Med indsatsområdet ønsker 
Outrup at sætte fokus på aktiv 
brug af naturen og vores centralt 
beliggende anlæg. 
Ved at sætte fokus på vores 
anlæg forventer vi at øge brugen 
af anlægget generelt, og at få 
det optimeret til det formål vi når 
frem til, at anlægget skal have.

Med synlighed omkring mulig-
hederne rundt i lokalsamfundets 
naturperler og et mere imø-
dekommende og aktivt anlæg, 
ønsker vi at fremme de frivillige 
kræfters vilkår og motivation for 
at gøre noget for borgerne og 
andre besøgende.

Aktive naturruter

Fællesskab og leg i anlægget

Legeplads for hunde
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På hjertestien hører du 
lyden af stavgangsgæn-
gere. Ved kirken hører 
du lav musik fra den lille 
park, hvor mødregrup-
pen laver udendørs ba-
bygymnastik og de unge 
bruger deres energi på 
motionsredskaberne, 
der er byggede i natur-
materialer. Midt i byen 
hører du ”pssstt” fra den 
punkterede cykel, der 
er ved at blive repareret 
på vejen mod Henne. På 
turen fra cykel-pit stop-
pet hen til hallen stresser 
du af med en rislen og 
smutten fra bækkene, 
træernes og buskenes 
knitren og underlagets 
mange forskellige lyde.

Det summer af liv og 
bevægelse over hele 
Outrup.

Idéen
Oplevelserne opstår ved, 
at de eksisterende stier 
er blevet mere attraktive 
og sammenhængende, 
og ved at der er etable-
ret nye spændende stier. 

Vores stier giver gode 
muligheder for at få 
oplevelser og nye inte-
ressante informationer. 
Der er lavet QR koder, 

hvor man kan finde 
oplysninger om blandt 
andet den lokal historie 
på stedet. De udendørs 
natur-prægede fitness 
redskaber giver også 
incitament til, at stierne 
bruges til andet og mere 
end at løbe/gå på. 

Stierne bliver brugt, fordi 
der er blevet arbejdet 
med at gøre dem endnu 
mere synlige. Nu har 
både byens borgere 
og turister nemt ved at 
finde rundt via afmærk-
ninger, men også ved en 
app og anden afmærk-
ning, som gør at man får 
foreslået lige den rute, 
man har lyst til. 
Stierne er for alle og alle 
aldre. Derfor er der også 
gjort meget ud af, at 
underlaget er velegnet til 
de formål, som de skal 
leve op til. 

Værdi
De aktive naturruter gi-
ver mulighed for endnu 
flere oplevelser i natu-
ren, og indbyder i højere 
grad til mere motion. 
Gennem de lokalhisto-
riske oplysninger og an-
dre informationer man 
kan få via QR koderne, 

giver ruterne også et 
ekstra løft til undervis-
ningen og interessen 
for historien.
De spændende aktive 
naturruter i Outrup er et 
tilløbsstykke for turi-
ster – både danske og 
udenlandske. 

Aktive naturruter

#viinaturen
#Outrup2020

1

Tange Foto

10 Udviklingsplan – Outrup 2020 - Aktiv i naturen



Børnemusikfestival og 
amatørskuespil på den 
faste scene ved vand-
kanten, familiekom-
sammen ved bålhytten, 
udendørs motionshold 
på den grønne plæne. 
Outrups anlæg byder på 
mange faste og sponta-
ne arrangementer. 

Der er liv, når anlægget 
danner rammen for 
åbne, offentlige arran-
gementer som de lokale 
foreninger har arrange-
ret. Når anlægget bruges 
til private sammenkom-
ster, bliver forbipasse-
rende hilst velkommen. 
Ofte bydes de også 
lidt godt til ganen eller 
spurgt om de vil være 
med til aktiviteter.

Idéen
Der sker en gennem-
gribende nytænkning 
af, hvad vi skal bruge 
anlægget til. Det ligger 
til grund for den renove-
ring og de nye tiltag, der 
sker i anlægget. Anlæg-
get giver nu de bedste 
betingelser for alle aldre.

Som en fryd for øjet 
bliver man mødt af flotte 
indgangspartier fra både 
Enghavevej, Storegade 

og Dejrupvej. For at 
understrege det unikke 
univers man går ind i, er 
indgangspartierne inspi-
reret af Otto Frello og 
passer i god stil til den 
dans af muligheder, som 
anlægget byder op til. 
Tager man broen over 
bækken fra Storegade 
og direkte ned til anlæg-
get, får man også gode 
oplevelser med.

For børnene er der lavet 
en ny og flot legeplads, 
som er inspireret af Otto 
Frellos krøllede hjerne 
og tanker. Legepladsen 
tager udgangspunkt 
i børnenes ønsker og 
ideer. Der skabes et 
samarbejde mellem 
fagpersoner og børn for 
at få legeredskaberne 
udformet og etableret.

Der er også lavet en stor 
flot scene, som står klar 
til brug ved både plan-
lagte og spontane arran-
gementer. Den er egnet 
til både teater, koncerter, 
fitness hold, leg og til 
stille hygge med udsigt 
ud over søen. 

I anlæggets bålhytte 
grille, lave bålmad eller 
nyde sin medbragte 

madpakke eller kaffe 
og kage – måske har 
nogen efterladt en kold 
øl eller sodavand i den 
nedgravede kølekasse. 
Den sagte lyd af rislende 
vand i og omkring bål-
hytten giver både mulig-
hed for at nyde roen og 
gå på opdagelse i den 
verden, som åbner sig 
når man kigger tættere 
på.

Anlægget fremstår 
nydeligt med affalds-
spande, borde, bænke, 
aktiviteter, toiletforhold, 
mv. i materialer, som 
falder godt i ét med 
naturen.

Værdi
Ved at nytænke anlæg-
get er det mere attraktivt 
for byen borgere at an-
vende området og dets 
mange muligheder. Flere 
kommer ud og gør den 
til byens grønne hjerte, 
og flere tager aktiv del i 
vores dejlige rum.

Anlægget giver der-
udover byens gæster 
– både dem, der kører 
igennem og dem, der 
overnatter – et frirum, 
hvor de kan nyde deres 
besøg i Otto Frellos 
fantasiland.

Fællesskab og leg i anlægget

2

#viinaturen
#Outrup2020
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lege frit. Det har stor 
betydning for hundenes 
sociale adfærd andre 
steder i byen.

For turister og andre 
besøgende, som har 
deres hund med, er 
legepladsen et trækpla-
ster. Her kan de både 
give hunden og sig 
selv nogle gode timer 
og minder. Det giver 
mulighed for hyggeligt 
samvær for både hun-
dene og ejerne, der kan 

Legeplads for hunde

3

#viinaturen
#Outrup2020

Hundene gør i leg med 
hinanden, imens hun-
deejeren leger med dem 
eller snakker med ven-
nens hundeejer. 

Der kommer fløjtelyde 
og ”dygtiiig”-udbrud, 
når hundene træner. 
Der kommer råb og 
grin og glade lyde, når 
hvalpe møder voksne 
hunde, og når familier 
laver aktiviteter sammen 
og sammen med deres 
hunde.

Idéen
På legepladsen løber 
hundene frit omkring 
og leger med hinanden 
eller sine hundeejere. 
Der er skabt et sted for 
alle hunde i og omkring 
Outrup. Der er tale om 
en legeplads med for-
skellige aktiviteter, som 
stimulerer hundenes 
sanser, og udfordrer 
dem. 

Legepladsen byder på 
aktiviteter for såvel store 
som små hunde og både 
for de forsigtige og de 
modige. Der er vipper, 
tunneller, broer, en 
sansebane, hinterbane 
og andre agility-, træ-
nings- og aktivitetsting.  

De forskellige former for 
underlag udfordrer også 
hundene på helt nye 
måder.

Hundenes legeplads er 
også for mennesker. Det 
er noget andet og mere 
end en hundeskov. Ud 
over de forskellige akti-
viteter for hundene, er 
der derfor også bænke 
og borde, som opfor-
drer folk til at slappe af i 
området.

For at slappe godt af og 
nyde legepladsen, er der 
træer, buske og blom-
ster, som afgiver forskel-
lige dufte og stimulerer 
flere sanser hos både 
mennesker og dyr. Det 
hele i en velholdt natur-
lig stil uden, at det bliver 
en park på samme måde 
som anlægget og uden 
at det er er en decideret 
hundeskov.
I Outrup har vi både 
fokus på bevægelse for 
mennesker og dyr.

Værdi
Hundenes legeplads 
giver mulighed for at 
de forskellige hunde i 
området kan mødes, og 
har et sted hvor de kan 

Tange Foto
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Med indsatsområdet ønsker 
Outrup at sætte fornyet fokus 
på det at arbejde sammen om et 
fælles anliggende.

Vi forventer med indsatserne 
at øge samarbejdet i lokalsam-
fundet. De enkelte indsatser vil 
også have forskellig virkning på 
dagligdagen. Det kan medføre 
øget brug af grøn energi, som 
kan være med til at sænke el- og 
varmeudgiften for den enkelte 
borger i lokalsamfundet. Det kan 
også øge læringen om hinanden 
og opgaven, at vi går sammen 
om eksempelvis fælleshaver.

Med det øgede samarbejde 
forventer vi at få flere frivillige, 
som vil deltage i den daglige og 
fremtidige udvikling af lokalsam-
fundet.

Så, høst og forarbejd i fælles-
skab

“Outrups gadekær” - Otto 
Frello Kulturhus på meje-
rigrunden

Udvidelse af Outrup Kultur & 
Idrætscenter

Skolens 100 års fødselsdag

Arkitekttegnede lånehuse

Outrup den ”grønne” landsby

Andels- 
bevægelsen 3.0
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Det syder og bobler 
med duften af både 
æblekage, hindbærmar-
melade, nybagt brød og 
Outrup bryggen. Det er 
børn fra byen og turister, 
som sammen er ude og 
lære om processen ”fra 
jord til bord”. Den ene 
gruppe høster nogle af 
de råvarer, som et hold 
tidligere på året har sået, 
og en tredje gruppe står 
klar i køkkenet med de 
færdige produkter.

Det er borgere fra 
Outrup, der har gjort 
klar til besøget, og som 
i hverdagen sørger for 
at de fælles kolonihaver, 
skolehaver og andre 
fælles arealer, bliver 
passet. På hylderne i by-
ens butikker finder man 
selvfremstillede varer af 
lokalt dyrkede produkter 
fra fælleshaverne.

Idéen
Der er et fælles areal – 
ja faktisk flere – hvor 
skole, børnehave, ple-
jecenter, familier eller 
enkeltpersoner, lejer et 
jordlod til dyrkning af 
grøntsager med udbytte 
som centrum. Fælles 
arealet er bygget op 
omkring en ”kolonihave” 

idyl med små hyggelige 
gang områder, og med 
varmestue, hvor unge 
som gamle kan mødes 
til en kop kaffe eller snak 
om vind og vejr.

Varmestuen danner 
også rammen for en 
faglig dygtig konsulent, 
når denne starter un-
dervisning i eksempelvis 
planteavl, havedyrkning, 
grøntsagsproduktion 
og dyrehold op. Un-
dervisningen er for alle 
interesserede, og er 
med til at sikre følelsen 
af succes det første år. 
Konsulenten undervi-
ser os også, så vi øger 
produktiviteten og fast-
holder de travle familier 
i arbejdet i haven. Når 
vi står ude i rækkerne 
giver konsulenten gode 
råd, så fingrene forbliver 
grønne. Når vi står på 
markerne giver kon-
sulenten gode råd, så 
dyrene trives og giver 
gode resultater – uanset 
om det er i form af æg 
eller bacon.

Der er et lokalt forar-
bejdningssted, hvor 
råvarerne omsættes 
til færdige produkter. 
Nogle af produkterne 

tager vi med hjem, andre 
sælger vi til turister, og 
det resterende sælger 
vi til andre i byen som 
på den måde støtter op 
om fortsat drift af vores 
jordbrugsfællesskab.

De arbejdsredskaber vi 
bruger til både at passe 
haverne og til at produ-
cerer færdige produkter 
er lige ved hånden.

Når haveproduktionen 
har fået god grobund, 
er det drømmen, at 
fællesarealerne også vil 
byde på husdyrhold som 
høns, højlands kvæg, 
får, kaniner, mv. Også 
her med assistance og 
vejledning fra en, der har 
forstand på dette. 

Værdi
Fællesarealerne og pro-
duktionen giver en unik 
samarbejdsmulighed 
mellem Outrups land-
område og byen. Det 
giver et styrket og unikt 
fællesskab, som man 
kan brande Outrup på.

Dette vil nå ud i andre 
dele af landet og til-
trække nye familier, der 
søger ”det gode liv på 
landet”, og som ønsker 
at lære deres børn, hvor 
maden kommer fra, og 
hvordan vi kan bruge 
det.

Så, høst og forarbejd i  
fællesskab

#viinaturen
#Outrup2020
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Gangene er krøllede, 
kunsten på væggene 
hænger skævt, aktivi-
teterne i huset virker 
umiddelbart til at stritte 
i alle retninger og uden 
en bestemt målgruppe, 
og så bærer det præg 
af at være en historisk 
mejeri-bygning.

Der er en forklaring på 
rodet. Outrups Gadekær 
er et samlet areal nær 
hallen og anlægget, som 
er både et kulturhus og 
et samlingssted. Hele 
matriklen er Otto Frello 
inspireret i både indhold 
og udtryk. 

Idéen
Outrup bliver forskønnet 
ud over det sædvanlige 
med det Otto Frello in-
spirerede Kulturhus. Det 
er et hus man på en sjov 
og finurlig måde går på 
opdagelse i, hvor man 
oplever det eventyrlige 
kunst, han skabte.

Kulturhuset er en  
moderniseret, ny udgave 
af det oprindelige mejeri. 
Et sted, hvor folk  
mødes, hvor markeds-
dage, kræmmermarke-
der, julearrangementer, 
fællesspisning, og man-

ge andre arrangementer 
afholdes. 

Udover arrangementer 
indeholder kulturhuset 
også et turistbureau og 
et lokalt museum, som 
på en sjov og anderle-
des måde fortæller om 
Outrup i gennem tiderne 
og ikke mindst om Otto 
Frello.

Forretningsdrivende lejer 
et ”butiksvindue”, hvor 
de viser, hvad de kan 
tilbyde, og hvor de lade 
folk få et indblik i hvad 
netop de har at byde på, 
og hvad de sælger.

Når der ikke er store ar-
rangementer, bliver den 
store hal brugt til aktivi-
teter som eksempelvis 
en skaterbane for børn. 

Værdi
Det er et kulturcentrum 
for byen og oplandet, 
hvor flere fra Outrup og 
oplandet vil komme i det 
daglige til både hygge 
og samvær, og hvor 
man kommer langvejs 
fra for at deltage i de 
særlige aktiviteter.

”Outrups Gadekær”  
– Otto Frello Kulturhus på  
mejerigrunden

5
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“Squikkk”, “dong”, ”slap”, 
grin og snak. Det er, 
hvad man hører, når 
man bevæger sig rundt 
i Outrup Kultur og 
Idrætscenter. Der er 
mange sportsgrene, som 
udøves i og rundt om 
hallen, og møder som 
afholdes af byens bor-
gere og foreninger i de 
tilstødende lokaler.

Centeret er ikke kun et 
godt sted at opholde 
sig alene, men også et 
socialt samlingssted for 
især men ikke kun dem 
med motion i fokus.

Idéen
Outrup er kendt for det 
attraktive sports liv, og 
fortsætter af dette spor. 
Derfor er det vigtigt, at 
der er plads til al slags 
bevægelse for hele 
samfundet, og mulig-
hed for at afprøve nye 
sportsgrene og moti-
onsformer.

Der er en hal tre, i sam-
menhæng med de andre 
haller i Outrup Kultur 
og Idrætscenter. Det er 
ny rytme hal med til-
hørende depotrum, nyt 
kontor/personalerum, 
primært for at imøde-

komme det stigende 
behov for haltider. Der 
er gode muligheder for, 
at alle dem, der gerne 
vil gå til sport i hallen, 
også kan få haltider 
til det, og kan få de 
optimale rammer med 
plads og særlige funkti-
oner/faciliteter. 

Centeret er bundet 
sammen af cafeteriet 
med opholdslokale til 
begge fløje i centeret.

Centeret understøtter 
byens samlede ønske 
om at være energiven-
lig, og er derfor energi-
optimeret.

Værdi
Ved at have de gode fa-
ciliteter, samler centeret 
Outrups idræts- og 
sportsforeninger i et 
fællesskab, der skaber 
de bedste rammer for 
at koordinere og sam-
arbejde.

Udvidelse af Outrup Kultur & 
Idrætscenter

#viinaturen
#Outrup2020
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Latter, musik, gråd af 
glæde, børn der leger og 
voksne som snakker. Det 
kunne være tale om en 
almindelig hverdag på 
Outrup Skole. Niveauet 
er dog højere og men-
neskemængden man-
ge-doblet. Det er nemlig 
ikke en hvilken som helst 
dag – det er skolens 100 
års fødselsdag.

Der er tidligere og 
nuværende elever, der 
er indfødte, tilflyttere 
og fraflyttede, som alle 
skåler for skolen.

Idéen
Outrup holder en stor 
fælles jubilæumsfest for 
skolen. En fest hvor alle 
gamle elever med deres 
familie, og alle fra Out-
rup skoledistrikt er budt 
ind for at fejre den store 
dag.

Dagen bliver en succes 
på baggrund af den 
planlægning, som ligger 
bag dagens reception 
og aftenens fest. Der 
skal findes oplysninger 
på de gamle elever, der 
skal laves invitationer og 
anden markedsføring. 
Indholdet og pynten til 
den store fest skal også 

fastlægges. Dem som 
kommer langvejs fra og 
dem, der ikke har se hin-
anden i mange år, skal 
der tænkes lidt ekstra på 
– skal de kunne mødes 
et sted inden, kan der 
laves særlige overnat-
ningspakker.

Der skal være noget for 
alle fra 6 til 106, noget 
alle synes er fantastisk! 
Festlighederne starter 
allerede om fredagen og 
slutter med et brag af en 
fest lørdag aften i Out-
rup Kultur og Idrætscen-
ter.

Og så skal det jo også 
praktisk stables an til og 
på dagen!

For at fortælle om den 
store fest før, under og 
efter, er der et presse-
hold, som har særligt fo-
kus på at bringe histori-
er, der får alle til at undre 
sig og blive nysgerrige, 
og derved får lyst til at 
komme og være med.

Værdi
Det store arbejde kræ-
ver at vi alle hjælper 
til – både med stort og 
småt. Fællesskabet kan 
smitte af i senere sam-

menhænge, og vil være 
en oplevelse for alle 
byens borgere og andre, 
der har været med til at 
arrangere det. En ople-
velse man kan snakke 
om i mange år frem.

Det er derfor med til at 
skabe fremtidig sam-
menhold byens borgere 
på tværs, og der findes 
mange nye frivillige.

For deltagerne er det 
også en stor oplevelse 

at være med til noget, 
hvor der samarbejdes og 
resultatet går op i en hø-
jere, fantastisk oplevelse. 
Det er en fantastisk 
oplevelse, som giver en 
dejlig samhørighedsfø-
lelse.
• Danmarks navle
• Det hele sker i  

Outrup 
• Sammen løfter vi i 

flok
• Til helt nye højder 

Skolens 100 års fødselsdag

7
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Du vågner i et sovevæ-
relse badet i ovenlys og 
med regnens dråber på 
vinduerne. Du hører den 
sagte lyd af pandekager 
lavet over bål nede i 
køkkenet, og børnene, 
der leger på deres fælles 
værelse med græsplæne 
i midten, inden de på det 
natur-inspirerede ba-
deværelse med sanitet i 
træ og gulv af lavasten 
skal gøre sig færdige til 
at tage i skole.

Idéen
Det er muligt for til-
flyttere at prøve at bo 
i Outrup. Vi har flere 
forskellige huse, der er 
tegnet af arkitekter og 
arkitektstuderende. De 
er bygget i samarbejde 
med de lokale hånd-
værkere og uddannel-
sesinstitutioner fra hele 
landet. 

Huset låner man for ½-1 
år, og man betaler kun 
for forbrug og lovpligti-
ge forsikringer. 

Når låneperioden er 
udløbet, hjælper vi hin-
anden med at finde det 
helt rette sted, så man 
også kan blive i Outrup 
– hvad enten det er den 

perfekte byggegrund, 
ejer- eller lejebolig.

Værdi
Outrup vil både fremstå 
som en nytænkende og 
attraktiv by. 

Der kommer tilflyttere 
til som ved at bosætte 
sig i låneboligerne får en 
helt unik måde at lære 
Outrup samt dens her-
ligheder at kende – ikke 
mindst os borgere. Det 
får dem til at blive en del 
af vores samfund. Det vil 
give en øget omsætning 
til byen, og måske endda 
en øget skatteindtægt til 
kommunen.

Arkitekttegnede lånehuse

#viinaturen
#Outrup2020
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Hvad er det, der står der 
langs med højspæn-
dingsledningerne? Det 
er da vores store fælles 
arealer vi har bygget i 
drivhuse. De anvender 
overskudsvarme fra høj-
spændingsledningerne. 
Det er der, vi får en stor 
del af vores grøntsager 
fra! 

Hvad er så det, der fylder 
den mark der? Det vores 
forsøgs- og lagerstation 
for alternativ energi. Der 
får borgerne en økono-
misk besparelse fra!

Se lige det maling på ta-
get der – det er lavet af 
CO2, og de små dimser 
på tagene derovre det er 
små vindturbiner, som 
skaber strøm. Jamen, 
det ser da helt normalt 
ud?! Ja, for i Outrup 
lægger vi vægt på at de 
nye tiltag også forskøn-
ner byen.

Idéen
Ved at energioptimere 
Xernvarmeværket, og 
supplere med grøn 
alternativ energi, opnår 
borgere i Outrup en 
billigere varmeregning.

Samfundet i øvrigt op-

lever et showroom i 1:1, 
hvor man kan se, mærke 
og opleve, hvad det 
vil sige at være ”grøn” 
landsby. 

Gaskedlerne på Xernvar-
meværket bliver skiftet 
ud med varmepumper, 
solpaneler, solceller, el 
patroner, vindmøller 
og andre nye mulighe-
der. Det bliver skiftet i 
samarbejde med ud-
dannelsesinstitutioner 
og forsknings-/produk-
tionsfirmaer, og bliver 
et laboratorium i fuld 
størrelse.
For at kunne udnytte en 
del af det overskydende 
strøm bliver der lavet 
store buffertanke med el 
patroner. Så vi lagre den 
varme, der bliver lavet, 
når der er for meget 
strøm. Det sælger vi eller 
gemmer til senere brug.

Værdi
Gennem de mange 
forskellige eksempler på 
energioptimering kom-
mer Outrup på landkor-
tet, og bliver forgangsby 
inden for grøn energi.
Borgerne opnår en 
billigere varmeregning, 
samarbejdsparterne 
opnår real-life testresul-

tater for deres produk-
ter, og de har mulighed 
for at afprøve nye endnu 
mere optimerede ener-
giløsninger – både til el 
og varme.

Outrup den ”grønne” landsby

9
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Med indsatsområdet ønsker
Outrup at sætte fokus på trafik-
sikkerhed og fysisk tilgængelig-
hed.

Vi forventer med indsatsområdet
at gøre det mere sikkert at fær-
des i lokalsamfundet, og at give
mulighed for flere oplevelser,
når man færdes på vores veje og
cykelstier.

Med et øget fokus på tilgænge-
lighed forventer vi også at
øge antallet af brugere på vores
cykelstier og deltagere til vores
aktiviteter i Outrup Kultur og
Idræts center.

Tilgængelighed til hallen og 
Outrup Nord-Øst

Forlængelse af Vestkystvejen

Oplevelsesruten  
Henne-Outrup-Debel

Bevægelse 
på hjul
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Fra skolen kommer 
de løbende hen mod 
bagindgangen, de kan 
næsten ikke vente. Om 
lidt starter GUB sin før-
ste gymnastikopvisning 
som åbning af den nye 
adgangsvej til hallen.

De voksne kan trygt lade 
børnene løbe omkring, 
for adgangen er nu via 
en mere sikker vej, hvor 
biler og busser kommer 
til ved hovedindgan-
gen, og er adskilt fra 
den bløde trafik. Der er 
stadig adgang fra bag-
indgangen, men det er 
næsten kun cyklister og 
fodgængere, der bruger 
den.

Bilerne kører bagefter 
ud fra hallens område 
af samme vej, de kom 
ind – gennem den nye 
flotte rundkørsel.

Idéen
Der er skabt bedre 
trafiksikkerhed for især 
børn i skolen og SFO’en 
og for brugere af hal-
len. Området er blevet 
udviklet med en ny 
adgangsvej til hallen, og 
med fremtidsønske om 
et nyt, anderledes bolig-
område.

Der er skabt en ny 
rundkørsel ind i Outrups 
nordlige ende og en ny 
vej til hallens hovedind-
gang med parkerings-
plads op af Fredes mark. 
Vejen tager størstedelen 
af trafikken, og er med 
bump og chikaner, der 
sænker farten, og med 
cykelsti og fortov til den 
bløde trafik, som kom-
mer fra det ønskede nye 
boligområde.

Ved bagindgangen er 
der kommet en fodgæn-
gerovergang, som sikrer 
adgangen mellem skole 
og hal.

Busskuret udenfor 
passer på de ventende 
børn og voksne, som 
skal hjem og slappe af 
efter endnu en god tur i 
hallen. 

Værdi
Den nye adgang til hal-
len giver mere tryghed 
for skolen og for hallens 
brugere og beboere i 
området.
Den øgede tilgængelig-
hed gør det også mere 
indbydende at komme til 
hallen, da man nu ser og 
bruger hovedindgangen 
i meget højere grad.

Tilgængelighed til hallen og 
Outrup Nord-Øst

#viinaturen
#Outrup2020
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Ud fra bilradioen strøm-
mer musik, nyheder og 
sjove og spændende de-
batter. Desværre er der 
blevet kortere tid til at 
høre det. Til gengæld er 
det blevet nemmere at 
følge med, for trafikken 
flyder så meget bedre 
siden Vestkystvejen er 
blevet forlænget.
Den ekstra fritid det også 
har medført,  bruger vi 
sammen med hinanden 
enten derhjemme eller 
til nogle af de fantastiske 
tilbud og muligheder, 
som Outrup byder på.

Idéen
Med en forlængelse af 
Vestkystvejen forbedres 
fremkommeligheden 
for de berørte daglige 
pendlere, private som 
erhverv, og for vore turi-
ster, som i tusindetal be-
søger Blåbjergområdet 
samt områderne videre 
op langs Vestkysten. 

Ved en forlængelse 
af Vestkystvejen fra 
afslutningen af Rute 
463 ved rundkørslen 
udenfor Billum, til Rute 
181 Nymindegabvej syd 
for Outrup, vil trafikken, 
som i dag kører til og fra 
Vestkystområderne via 

Varde by, i stedet kunne 
benytte Vestkystvejen og 
dermed opnå en meget 
bedre fremkommelig-
hed.  

I sommer perioder og 
specielt på lørdage, som 
er turisternes ”skiftedag”, 
kan der opleves kilome-
terlange kødannelser på 
Nymindegabvej mellem 
Outrup og Varde by.  En 
kødannelse, som er til 
stor gene for de lokaler 
beboer og de besøgen-
de turister.

Daglige pendlere fra 
Outrup og Blåbjergom-
rådet, som har deres 
arbejdsplads i Esbjerg, 
vil kunne reducere deres 
transporttid væsentligt, 
når Vestkystvejen bliver 
forlænget fra Nyminde-
gabvej til rundkørslen 
ved Billum.

Værdi
En naturlig forlængel-
se af Vestkystvejen fra 
Billum til Outrup syd 
medfører, at Pendlertra-
fikken mellem Outrup/
Blåbjergområderne og 
eksempelvis Esbjerg 
fremover ikke vil køre 
gennem byer som 
Varde, Kærup og Billum. 

Dette betyder en reduk-
tion af transporttiden, 
mindre støj-/luftforure-
ning. Trafikken på de 
mindre trafiksikre veje 
formindskes, og forlæn-
gelsen af Vestkystvejen 
vil derfor nedbringe 
risikoen for trafikulykker 
i lokalområdet.  

Erhvervslivet i Outrup 
og Blåbjergområdet vil 
også have meget stor 
gavn af en forlængelse 
af Vestkystvejen, idet 
der i dag foregår en ikke 
uvæsentlig og daglig 
erhvervstrafik til og fra 
Outrup og Blåbjergom-
rådet.     

Fremkommeligheden 
fra Blåbjergområdet til 
Varde Bymidte via rute 
181 Nymindegabvej vil 
også blive forbedret 
betydeligt mange lørda-

ge hen over året, når der 
er ”skiftedag” for turister. 
Dette er gældende i 
begge retninger på rute 
181.  
Den reducerede trans-
porttid mellem Outrup 
og eksempelvis Esbjerg 
vil helt naturligt gøre 
det mere attraktivt at 
bosætte sig i Outrup og 
Blåbjergområdet. Ved at 
få en bedre infrastruk-
tur til Esbjerg og Varde 
er Outrup langt mere 
interessant som bosæt-
ningsby. Kommende 
tilflyttere, som har deres 
arbejdsplads i Esbjerg-
området, vil kunne kom-
binere livet på landet i 
naturskønne omgivelser, 
lokalsamfundets mange 
muligheder og samti-
dig have en relativ kort 
afstand til deres arbejds-
plads. 

Forlængelse af Vestkystvejen

11

#viinaturen
#Outrup2020

Colourbox

25Udviklingsplan – Outrup 2020 - Bevægelse på hjul



Der er nye historier i 
høretelefonerne, nye 
spændende informatio-
ner op på mobiltelefo-
nen, og så ændrer lyden 
fra dækkene sig. Det er 
sådan den nye cykelsti 
fra Henne over Outrup 
til Debel skal opleves.

En teststrækning for 
cykelsti-belægning ud-
gør et laboratorium for 
uddannelsesinstitutioner 
og virksomheder, der 
undersøger og afprøver 
nye, innovative forsøg 
med cykelunderlaget. 

Idéen
Oplevelsesruten er en 
erstatning for en cykel-
sti langs Strandvejen fra 
Vittarp til Henne. Den 
oprindelige rute bliver 
ikke brugt så meget, så i 
stedet blev den nye rute 
prioriteret, og er med 
til at forbinde området 
øst-vest.

De mange cyklister er 
med til at afprøve for-
skellige underlag og 
belægning, eksempelvis 
med genbrug af affalds-
fraktioner, og til at teste 
forskellige digitale mu-
ligheder undervejs.

Undervejs på ruten er 
der mulighed for stop 
med borde og bæn-
ke, små overdækkede 
bålpladser, shelters og 
andre aktiviteter og 
muligheder. Der er også 
cykelpit-stop, hvor cyk-
len kan kigges efter.

Undervejs er der info-
tavler, som kommer 
med mange forskellige 
praktiske, sjove, og an-
derledes informationer. 
Tavlerne er både fysiske 
og digitale.

Selv om oplevelsesruten 
er baseret på en cykel-
sti, så er den indrettet til 
også at være attraktiv for 
fodgængere og løbere. 
Det er den gennem ak-
tiviteter, bænke, mv. så 
man både kan være aktiv 
og slappe af.

Værdi
Oplevelsesruten forbin-
der turistattraktionerne 
Region Varde Speedway, 
Outrup Golfbane, Out-
rup Autocamper Plads, 
Bækhuse Fiskesø og Le-
pus med en cykelsti, der 
har forbindelse til Henne 
Strand. 

Ved at forbinde Henne 
Strand med baglandet, 
kan cyklister komme 
sikkert ind i landet. Og 
baglandets bløde trafi-
kanter får mere sikker 
adgang til de store skøn-
ne naturområder som 
eksempelvis Blaabjerg 
Plantage, Filsø, Henne 
Strand og til spejderhyt-
ten ved Hennevej, fri-
tidsaktiviteter ved hallen 
og boldbanerne.

Oplevelsesruten er der-
udover med til at sikre 
en endnu mere sikker 
skolevej

Oplevelsesruten  
Henne-Outrup-Debel

#viinaturen
#Outrup2020
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Med indsatsområdet ønsker 
Outrup at sætte byen og lo-
kalsamfundet på landkortet, så 
flere får øjnene op for de mange 
muligheder Outrup byder på, og 
får lyst til at gå på opdagelse i 
disse muligheder.

Vi forventer at fokus på mulig-
hederne giver et øget kendskab 
til os, men også at vi selv får 
øget kendskab til, hvad der sker i 
Outrup.

Med et øget fokus på skiltningen 
af og i og fortællinger om Out-
rup forventer vi at få flere del-
tagere til vores arrangementer, 
øget brug af vores faciliteter og 
en endnu stærkere koordinering 
imellem vores daglige og særlige 
aktiviteter og arrangementer. 
Disse deltagere kan både være 
fra Outrup, opland, indland og 
udland.

Vi håber at indsatsområdet kan 
være med til at styrke udviklin-
gen af nye spændende tiltag, der 
fastholder nuværende beboere, 
får nye til at flytte til, og at vi kan 
tiltrække flere besøgende og 
turister.

Attraktive, anderledes  
byggegrunde

Det sker i Outrup

Outrup All Inclusive  
- feriepakker

Outrup set  
fra oven
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At bo på landet og i 
byen på én og samme 
gang er muligt i Outrup. 
De nye attraktive byg-
gegrunde er større end i 
byen og mindre end en 
traditionel landejendom. 
De ligger på landet, men 
ligner måske et parcel-
hus.

Huse som bygges på de 
særlige byggegrunde får 
lov til mere. De kan se 
anderledes ud, ligge an-
derledes på grunde, mv. 

Idéen
De store attraktive byg-
gegrunde, der adskil-
ler sig fra traditionelle 
byggegrunde, sikrer 
muligheden for at Out-
rup-borgere og tilflytte-
re vil bygge nyt i Outrup. 

Der skabes flere attrak-
tive byggegrunde, der 
ligger tæt ved byen og 
alligevel lidt på landet 
med en fantastisk udsigt 
ned over engen mod 
øst. Byggegrundene 
åbner muligheden for et 
meget attraktivt alterna-
tiv til at bo lidt på landet 
men med kort transport 
til byen og dens tilbud. 
Grundene er minimum 
3.000 m2, og har der-

med en størrelse, hvor 
det er muligt at skabe 
noget ekstraordinært.

Værdi
De nye muligheder gør 
det muligt for familier, 
der ønsker nye rammer 
at forblive i Outrup. 
Samtidig giver det mu-
lighed for tilflytning af 
helt nye familier. 

Ved at tilbyde særlige 
byggegrunde sikrer vi 
en fremtidig udvikling 
af Outrup, hvor bosæt-
ning i byen kan blive 
mere attraktiv, fordi der 
er skabes rammer for 
anderledes byggeri i 
naturskønne omgivelser, 
blandt andet med udsigt 
over engarealer. 

Attraktive, anderledes  
byggegrunde

#viinaturen
#Outrup2020
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Man ved lige hvor man 
skal gå hen for at finde 
det man søger. Den Otto 
Frello inspirerede og 
tydelige skiltning rundt 
i byen og de digitale 
muligheder, gør at man 
nemt finder rundt i 
Outrup. 

Når vi mødes er det ikke 
længere for at spørge 
om vej, men om de 
fede oplevelser man har 
fra eller står over for at 
skulle få i Outrup.

Idéen
Vi to-deler vores projekt 
i ”nye tiltag” og ”skiltning 
– i og af Outrup”.

Med eksempelvis 
oplevelsesruten, Out-
rup-pakken og vores 
fælleshaver, tiltrækker 
vi flere turister på eller 
med cykler. Derfor er 
der fokus på cykelcam-
ping, og hermed de 
overnatningsmuligheder 
og øvrige aktiviteter, der 
er for disse.

For at komme ud over 
rampen med alle de 
muligheder Outrup har, 
er der lavet flere vide-
oer om Outrup. Nogle 
videoer går på det at bo 

og leve i Outrup, andre 
på hvad man ellers kan 
opleve her. Nogle video-
er har fokus på tilflytning 
og fastholdelse, andre 
på turisme.

Når først, man er kom-
me til Outrup, er der i 
det lokale turistinfocen-
ter mulighed for at få 
god og hurtig inspiration 
til næste skridt på dagen 
– tilbud fra erhvervslivet, 
særlige arrangemen-
ter, seværdigheder, og 
meget andet. 

Værdi
Den øgede synliggørelse 
af Outrups muligheder 
er god PR for byen. Det 
betyder flere gæster til 
byen og øget brug af 
mulighederne blandt 
Outrups egne borgere. 
Det medfører et øget 
salg og flere arbejds-
pladser.
Outrup bliver med de 
gode historier og mar-
kedsføringen kendt som 
en aktiv by, hvor det er 
dejligt både at bo og 
leve og at besøge.

Det sker i Outrup

14

#viinaturen
#Outrup2020

Tange Foto

Tange Foto

31Udviklingsplan – Outrup 2020 - Outrup set fra oven



Nybagt brød, friskbryg-
get kaffe og nypresset 
appelsinjuice fra lokale 
erhvervsdrivende. Duf-
tene forskønner mor-
generne. Sammen med 
børnene cykler vi rundt 
i området, og oplever 
de mange små og store 
aktiviteter i området i 
og omkring Outrup – 
og helt til stranden ved 
Henne. ”  ” I 
det skønne anlæg gen-
lyder ekkoet fra gymna-
stikopvisning på scenen, 
som fortsætter over i 
hallen. ”Vroom” Wauww 
er speedway så interes-
sant – sikke en stem-
ning, der er på sådan et 
motocross stadion. 

Når man booker over-
natning i Outrup får man 
mulighed for en masse 
spændende aktiviteter 
og minder med i pakken.

Idéen
Outrup All Inclusive er 
en aktivitetsferie i form 
af en feriepakke, hvor 
alle aktiviteter er betalt 
og arrangeret på for-
hånd. 

Man arrangerer selv en 
ferie hvor man eksem-
pelvis bor på hotellet, og 

får adgang til at komme 
ud og se speedway, tur 
på bondegård, greenfee 
til golf, fitness i hal-
len, kort over Blaabjerg 
mountainbike osv. Det 
sælges som en samlet 
pakke, og noget for hele 
familien.

Værdi
Ved at gøre opmærksom 
på de mange mulighe-
der og små perler, som 
Outrup tilbyder, trækker 
vi flere turister til om-
rådet og skaber god 
omtale for byen.

De gode oplevelser og 
omtaler kan medføre 
nye tilflyttere og eventu-
elt nybyggere.

Outrup All Inclusive 
– feriepakker

#viinaturen
#Outrup2020
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