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Så har vores gamle anlæg igen dannet rammen om en forhåbentlig festlig, 
folkelig og fornøjelig sommerfest, til glæde for små og store i sognet. Med 
godt vejr …. Hvad der altid plejer at være. 
Hvad skulle Outrup gøre uden sit anlæg, det bliver jo brugt flere gange om 
året, til større arrangementer, såsom børnefestival, sommerfest, daglige 
spadsereture, dagplejemødre med børn. 
Det som jeg ville frem til, er selve anlæggets opstående. Hvem fik disse tan-
ker? Vi skriver nu 2001. Efter Outrup bogen, blev det anlagt i 1939, altså for 
62 år siden. 
Jorden er solgt fra Birkegade 10, som var en landbrugsejendom før i tiden. 
Efter hvad jeg har fået fortalt, var det Morten Siig og Stenberg, som var fore-
gangsmænd for at anlægge den store plæne og plante træer, nogle år senere 
fulgte udgravningen af den store dam. 
Jagtforeningen og borgerforeningen købte jorden i fællesskab. Siig var 
dræningsmester og havde en del folk i arbejde, men da krigen kom, havde 
tyskerne også brug for arbejdere ….. Mortens folk var jo beskæftiget i anlæg-
get, så tyskerne kunne ikke få hjælp der. – Men det er en helt anden historie, 
som jeg ikke kan fortælle om. 
Vi fleste synes jo at anlægget er der, og har været der så længe, vi kan huske, 
godt der har været folk som har tænkt fremad for over 60 år siden! 
 
Uddrag fra Outrup Bogen: 
”Anlægget, der finansieredes ved bidrag fra borgerne – 4 kr. halvårligt 
gennem 10 år – blev efterhånden en belastning for økonomien. 
Da kommunen i 1972 tilbød at overtage og passe det, blev tilbuddet derfor 
modtaget…. Om end nogen vel kunne synes , at et lokalt eje var bortgivet. 
Ordningen har imidlertid fungeret godt siden” 
Lige et lille men… onsdag d. 1. august var mit barnebarn og jeg i anlægget, - 
hun ville gerne om på trampolinen, men trampolinen var ødelagt, vippen 
også… den manglede det ene ende., så den kunne heller ikke bruges. Var det 
ikke sogneforeningen, som købte og betalte trampolinen, og fik den 
installeret? Hvem har opsyn og vedligehold med tingene i anlægget. 

Lad os håbe at lidt af pengemidlerne Outrup har fået, bliver til gavn for 
Outrup anlæg ! 


