
                                Kort information for tilflyttere 

  

                                
 
Outrup er en meget aktiv og velfungerende by lidt nord for Varde, 

og der er gode togforbindelser direkte til Esbjerg - Varde – Oksbøl og 

Nr. Nebel. I bil er køretiden ca. 15. min. til Varde og ca. 30 min. til 

Esbjerg. 

Er man på cykel, er området begunstiget af mange cykelstier, der gør 

det sikkert og trygt at cykle til Varde og Nr. Nebel. 

 

Outrup ligger meget tæt på store flotte naturområder, med skov, sø og strand. 

Der er en meget velfungerende børnehave og skole som gør meget for at vores børn og unge får en god 

start på livet. 

Et af byens kendetegn er det rige idrætsliv med både bredde og eliteidræt, der findes mange 

foreninger og klubber hvor der er rige muligheder for aktiviteter i fritiden, der er en god og stor hal 

som er meget brugt til både sport og andre aktiviteter. 

I byen er der god mulighed for indkøb af dagligvarer og praktiske ting og sager i mange forskellige 

velindrettede forretninger, med et bredt udvalg af tilbud for enhver smag og behov, endvidere er der 

posthus i en af forretningerne. 

Erhvervslivet er præget af mange små selvstændige håndværkere og firmaer, samt små og større 

industrivirksomheder, der udfører alle former for service i et stort område. 

En gruppe af borgere er med til at arrangere mange ting i byen og hjælper gerne til med råd og 

vejledning for nye tilflyttere. 

 

                 Følgende kontaktpersoner står til rådighed med yderligere oplysninger og hjælp. 

 

       Agnete Nielsen 2972 7680       Anne Mette Jessen – 2175 8946        Laurits Knudsen 2022 4709 

 

                                                                 

Skole og børnepasning 

Skolen har 134 elever i årgangene børnehaveklasse til og med 6 klasse... 

Outrup SFO, Fristedet har gode udendørs faciliteter...  Se mere HER 

 

Outrup børnehave ligger på 4 tønder land som et barndommens land..... Se mere HER 

 

I Outrup er der mulighed for pasning af børn i alderen fra 26 uger til 3 år hos engagerede dagplejere... 

Se mere HER  

  

Fritidsaktiviteter 

Hvad enten du er til boldspil, gymnastik, skydning, speedway, motocross, golf eller noget helt tredje er 

der en god mulighed for at finde det i Outrup...   Se foreningsoversigten HER 

  

Offentlig transport 

Skolebus, tog og Flextur...   Se mere HER 
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