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Vintersport 
på Søbakken 
 
 

Fra tidernes morgen, i alt fald længe før 
kælke og ski blev fremstillet af plastic, 
har man dyrket vintersport på Søbakken 
ned mod Geding sø ved Mundelstrup 
Station. 
Over flere snevintre i 1980’erne var der, 
til stor glæde for skisportens udøvere, af 
opfindsomme personer etableret en ski-
lift på bakken. 
Billedet giver en forestilling om liftens 
funktion samt løjpens længde og højde-
forskel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billedet er taget af 
Ivan Cramer i februar 1985. 

En snes medlemsrepræsentanter var 
mødt op og valgte Niels Ravnborg til 
ordstyrer, han talte og godkendte re-
præsentanterne. 

Formandens beretning omhandlede: 
1. Støtte til Lars Boms foredrag om 
mobning i Sabro Hallen den 8. novem-
ber. 
2. Vedligeholdelse af gadekær. 
3. Plantning af ca. 120 kg. påskelilje-
løg i Grundejerforeningen Sabros om-
råde. 
4. Opsætning af en 6 m² stor container 
med mast til kabel tv fra Telia/Stofa.  
5. Grundejerforeningen Sabros erfaring 
med støjvold. 
6. Problemer med at komme fra øst til 
vest og omvendt i Sabro. 
7. Uløst adgang til Viborgvej og Århus. 
8. Underligt brev fra rådmand om nye 
lokalplaner trods løfte om byggestop. 
9. Kontakt med Teknisk Udvalg. 
10. Ny eg og ege-sten ved Nørreris 
Voldsted. 

11. Slutteligt en påmindelse om at føre 
hunde i snor i byzone, og at have po-
ser med på hundelufte-ture. 

Beretningen blev godkendt. 

Der var ikke indkommet forslag til 
behandling. 

Næste ordinære repræsentantskabs-
møde blev fastsat til mandag den 25 
april 2005. 

Under eventuelt fremsagde forman-
den for Sabro Idrætsforening Torben 
Arboe ønsket om at få cykelstien på 
nordsiden af Viborgvej mellem Sabro 
Korsvej og Gammel Viborgvej gjort 
dobbeltrettet. 

Lis Sørensen påtalte tidsler blandt ro-
serne i fartdæmperen på Vistoftvej og 
sand/grus/jord/haveaffald i siderne af 
Thujavej. (Naturforvaltningen er sene-
re blevet kontaktet om begge dele). 

Gert Düring opfordrede os til at kon-
takte trafikministeren om adgangen til 
Viborgvej og Århus og gjorde os op-
mærksom på artikel AB92 om Natur-

forvaltningens pligt til at rense gade-
kæret for søgræs. (Efterfølgende har vi 
kontaktet trafikministeren, og gjort 
Naturforvaltningen opmærksom på 
denne artikel AB92 om deres pligt til at 
rense gadekæret for søgræs). 

Aftenen sluttede med hygge og sam-
vær omkring kaffebordet. 

Repræsentantskabsmøde i fællesrådet 
 

Mandag den 25. oktober afholdt fællesrådet repræsentantskabsmøde på lokalcentret i Sabro.  

 
 

Fællesrådet for Sabro-Fårup 

ønsker alle sine medlems-

grupper samt beboere i Sabro, 

Fårup, Mundelstrup, Kvottrup 

og Geding et rigtig godt nytår 

med tak for det gamle. 



 

På initiativ af Hinnerup Egnsarkiv, Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling, Præste-
markskolen, Korsholmskolen, Hinnerup Friskole, Sabro-Korsvejskolen samt Frijsen-
borg Skovdistrikt afvikledes den 24. september sidste år en ceremoniel genplantning 
af Niels Ebbesens Eg. 

Tidligere overlærer ved Sabro-Korsvejskolen Kaj Jensen levendegjorde beretningen 
om  Niels Ebbesen, som med sine sammensvorne red til Randers for at tage livet af 
den forhadte grev Gert.  

En elev fra hver af de fire skoler foretog, under kyndig vejledning af Vagn Bødker, 
plantningen af den nye eg. Denne nye, treårige eg - fynsk af opvækst - er et 
”barnebarn” af den gamle Niels Ebbesens Eg, som mæt af dage, blæste omkuld ved 
Sankt Hans i 1992. 

140 elever fra de fire skoler underholdt det fremmødte publikum med sang og kæ-
dedans under trækronerne ved det historiske Nørreris Voldsted. 

I ceremoniellet indgik afsløring af en vejvisersten. Stenkunstneren Hans Hansen, 
Borum har stået for det kunstneriske arbejde med tilhugning af stenen. Formanden 
for Børne- og Kulturudvalget Ken Richter, Hinnerup, fortalte ved afsløringen om tra-
ditionen med at valfarte til voldstedet pinsedags aften. En tradition der stadig holdes 
i hævd af egnens beboere, ligesom lokale spillemænd ofte toner op på aftenen og 
slår an til sang og svingom ved det forårsklædte voldsted. 

Nyt liv ved voldstedet 

Ønske 
om at få bus 75 og 77 retur 
 

Forældreråd og ledelse på Sabro Fritids-
hjem har taget initiativ til at forsøge at 
få en bedre busbetjening af vores land-
områder. Det sker, bl.a. fordi fritids-
hjemmet ikke kan udnyttes i den grad, 
som mange ønsker det p.g.a. manglen-
de transportmuligheder derfra sidst på 
dagen. 

Den 24. november indkaldte de for-
manden for Sabro-Mundelstrup Social-
demokratiske Forening, formanden for 
Sabro-Fårup Venstrevælgerforening, Sa-
bro-Korsvejskolens bestyrelse, Sabro 
Skolefritidsordnings leder, Børnehaven 
Tryllefløjtens leder og fællesrådets kas-
serer og formand til et møde om sagen. 

Først foretog vi en ”historisk” opsam-
ling af, hvad der tidligere er blevet fore-
taget af os i forbindelse med byrådets 
beslutning om nedlæggelse af linie 75 
og 77. Desuden fremlagde vi nogle kon-
sekvenser af, at busserne nu ikke har 
kørt siden slutningen af september. 

Dernæst lavede vi en brainstorm af 
forslag til, hvad vi nu kunne gøre. Det 
resulterede i følgende beslutning: 

At vi skal ”klæde” vore to lokalpoliti-
kere: John Filthuth og Troels Hemming-
sen på, så de har nogle flere konkrete 
fakta at gå videre med til politikerne i 
byrådet. Det gør vi blandt andet ved føl-
gende: 

Institutionerne i Sabro melder ud med, 
hvilke økonomiske og etisk/pædagogi-
ske konsekvenser det har medført for de 
enkelte institutioner. Vi foretager en ny 
undersøgelse hos alle elever på skolen, 
hvor vi også skal have afdækket konse-
kvenserne for den enkelte elev/familie. 

Spørgeskemaer udarbejdes den 2. de-
cember, og efter godkendelse udsendes 
disse fra skolen den 7. december. Svar-
frist bliver den 10. december. 

Bearbejdningsmøde af de besvarede 
skemaer finder sted den 16. december. 

Nyt møde for hele gruppen den 5. ja-
nuar. Kredsen udvides med en invitati-
on til Borum/Lyngby Fællesråd. Her skal 
der drøftes den videre handling. Planen 
er blandt andet, at der nu skal tages nye 
initiativer i forhold til byrådet, og at få 
pressen bragt i stilling. 

Afholdelse af et stormøde for alle lo-
kalområdets borgere med Louise Gade 
og Nicolaj Vammen. Her er det menin-
gen, at der skal tages de emner op, som 
vedrører lokalområdet. Blandt andet far-
lig skolevej, manglende cykelstier, lys-
kryds og lign. 

Flere farver på Sabro 
 

Den 20. september afhentede fællesrå-
dets formand de syv sække med ca. 120 
kilo påskeliljeløg hos naturforvaltnin-
gen i Århus, som Sabro by havde vun-
det sidste sommer. Senere på efteråret 
plantede Grundejerforeningen Sabro lø-
gene i deres område. 

Når vi kommer hen på foråret, håber 
vi at kunne nyde farverne fra de mange 
påskeliljer. Naturforvaltningen har bedt 
os fotografere resultatet og sende bille-
der af det. 

Den længe ventede  
genbrugsstation 
 

Byrådet har godkendt en placering på 
hjørnet af Anelystvej og Edw. Rahrs Vej 
til den nye genbrugsstation. 

Der har været forhandlinger mellem 
teknisk udvalg og forvaltningen om ad-
gangsvejen til stationen, men det er på 
plads nu, så der er grønt lys for at gå i 
gang med at bygge/anlægge. 

I byrådet er der forventninger om, at 
genbrugsstationen vil stå færdig medio 
førstkommende forår. 



Åbningstiderne 
I Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling: 
 

Hver onsdag kl. 13-15. 
Første mandag i måneden kl. 19-20. 
I skolens ferieperioder ingen åbningstid. 

 

Informationsavisen udgives af Fællesrådet for 
Sabro-Fårup. Artikler uden mærke er skrevet 
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Sabro-Fårup Beboerforenings 
generalforsamling 
 

Mandag den 29. november afholdt Sa-
bro-Fårup Beboerforening general-
forsamling på Sabro Lokalcenter. Et du-
sin medlemmer mødte op. 
Vagn Bødker blev valgt til ordstyrer, og 
han konstaterede mødet lovligt varslet. 

Formandens beretning omhandlede 
Holger Madsens to år gamle påmindelse 
om det vandløse gadekær. To timers 
brainstorm i bestyrelsen over nye aktivi-
teter med deraf følgende syv aktiviteter i 
årets løb. Byggesager. Ønske om fod-
gængerfelt over Vistoftvej ved ho-
vedstiens krydsning af denne, og 
træplantning i Mundelstrup Bypark. 

Kasserer Ivan Cramer fremlagde regn-
skabet med pæne aktieresultater. 

Næstformand Jens Hansen og bestyrel-
sesmedlem Frank Rasmussen blev gen-
valgt med klapsalve. 

Som suppleanter genvalgtes Fritz Ul-
rich og Per Sørensen. 

Revisorerne Ole Kramhøft og Vagn 
Bødker genvalgtes også som revisorer 
med klapsalve. 

Kontingentet på 50 kr. pr. husstand og 
25 kr. pr. enkeltperson blev endnu en-
gang fastholdt. 

Der var ingen indkomne forslag til 
drøftelse. 

Under den fri debat blev der udvekslet 
ideer til aktiviteter mm. 

Dirigenten takkede for god ro og or-
den, og formanden takkede dirigenten 
og de fremmødte for det samme og for 
debatten. 

Aftenen sluttede med en lille times 
hyggeligt samvær omkring kaffebordet. 

Til venstre: Kaj Jensen levendegjorde historien om 
Niels Ebbesen og den kullede greve. 

Herover: Jørgen Poulsen fra Hinnerup Egnsarkiv. 
I midten formanden for Børne- og Kulturudvalget i 
Hinnerup, Ken Richter, foran hvis fødder anes den 
nyplantede, spæde eg. Til højre lederen af Sabro-
Fårup Lokalhistoriske Samling, Vagn Bødker. 

Herover: Stenkunstneren Hans Hansen, Borum 
ved siden af sit værk, vejviserstenen med den 
kunstnerisk tilhugne gamle Niels Ebbesens Eg. 

Dobbeltrettet cykelsti 
 

Fællesrådet har på opfordring fra Sabro 
Idrætsforenings formand Torben Arboe 
bedt Århus kommunes Vejkontor om at 
få cykelstien gjort dobbeltrettet på nord-
siden af Viborgvej mellem Sabro Korsvej 
og Gammel Viborgvej. 

Cykelstien bruges alligevel dobbeltret-
tet i stor udstrækning, da mange finder 
det for farligt at krydse Viborgvej både 
ved Sabro og i svinget på Viborgvej ved 
Gammel Viborgvejs tilslutning. 

Vejkontoret har kontaktet Vejdirekto-
ratet om sagen med en anbefaling af 
ideen. Så må vi se, om der kommer en 
løsning på det trafikproblem en dag. 

Korrespondance 
med Trafikministeriet 
 

På efterårets repræsentantskabsmøde 
blev fællesrådet opfordret til at kontakte 
Trafikministeriet, da hverken Århus 
kommunes Vejkontor eller fællesrådet 
kan få Vejdirektoratet til at tage proble-
merne med adgangen til Viborgvej og 
Århus alvorligt. 

Trafikministeriet skriver allerede en 
uge senere følgende til os: ”For så vidt 
angår rute 26, kan jeg oplyse, at Vejdi-
rektoratet i februar d. å. nedsatte en ar-
bejdsgruppe med Viborg og Århus am-
ter, som har til opgave at udarbejde et 
projektkatalog over mulige udbygnings-
projekter på rute 26, samt at foreslå en 
prioritering af disse. Dette arbejde for-
ventes afsluttet primo 2005.” 

Uønsket mast 
 

På det ordinære forretningsudvalgsmø-
de den 13. december behandlede fælles-
rådet en forespørgsel om godkendelse af 
opførelse af en Stofa-station med tilhø-
rende mast ved legepladsen. 

Forespørgselen var fremsat telefonisk 
af formanden for de nyeste seniorboli-
ger mellem Ranunkelvej og Sabrovej, 
hvor beboere ønskede at tilkoble sig Sto-
fa-nettet. 

Fællesrådets svar på forespørgselen 
var genstand for nogen diskussion, idet 
man selvfølgelig ønsker, at beboerne frit 
kan vælge mellem de muligheder, der 
tilbydes på området. 

Men til spørgsmålet om rejsning af en 
mast med paraboler var der dog ikke 
nogen uenighed at spore blandt fælles-
rådsmedlemmerne. Der har tidligere væ-
ret forespørgsler om rejsning af den ene 
eller anden mast til mobiltelefonkom-
munikation, og hver gang har fællesrå-
dets svar været nej! 

Nej blev også udfaldet af behandlin-
gen af Stofa-masten, og med dette svar 
føler fællesrådet sig helt på linie med 
den generelle holdning i Danmark om, 
at sådanne master ikke er nogen pryd i 
landskabet. Det er et klart mindretal, 
som går ind for opførelse af master, 
hvad enten det er til mobiltelefonkom-
munikation eller tv- og internetforbin-
delse, høj- eller lavspænding.  

Sabro-borgere har ved selvsyn kunnet 
konstatere, at selv Galten Elværk netop 
har afsluttet arbejdet med nedlæggelse 
af elmaster og efterfølgende nedgrav-
ning af de strømførende kabler på Sabro 
Kirkevej. 

Ja, selv ovenstående seniorbeboer-
kreds i Sabro ønsker jo heller ikke ma-
ster. Så havde de naturligt søgt om op-
førelse af Stofa-masten i deres eget om-
råde, der hvor brugerne er. 

 



 

 

 

 

På internet- 
adressen: 
 

aarhus.dk Sabro-
Borum 
kan man søge oplysninger om mangt 
og meget i vores område. 

Fra siden er det under ”Relevante 
links” muligt at klikke sig frem til lokale 
hjemmesider fra skolen, kirkerne, fæl-
lesrådet, idrætsforeningen m.v.  

På hjemmesiden fra Fællesrådet for 
Sabro-Fårup findes diverse links f. eks. 
Aktivitetskalender, som oplyser om lo-
kale arrangementer, møder m.m. 

Denne kalender, der er forholdsvis ny, 
står til rådighed for lokale foreninger og 
institutioner.  

Øverst på aktivitetskalenderen finder 
man et link: Oplysninger til aktivitetska-
lenderen kan mailes her, og ved klik på 
dette link kan man meddele arrange-
menter til Poul Øxenholt, som herefter 
indsætter budskabet i kalenderen. 

Man kan naturligvis fra sin egen mail 
kontakte Poul Øxenholt. Hans e-mail 
adresse er: poul@oexenholt.dk  

Kontakt med medlemmer 
af Teknisk Udvalg 
 

Da Rådmand Poul B. Skou i første om-
gang undlod at svare på vores henven-
delse om manglende løsning for adgang 
til Viborgvej og Århus efter vores møder 
med Århus kommunes Vejkontor, rette-
de vi henvendelse til Teknisk Udvalg 
om sagen. Byrådsmedlem Margrethe 
Bogner tilbød os foretræde for Teknisk 
Udvalg. Ango Winther standsede først 
vedtagelsen af lokalplan 672 for stor-
parcellen ved Halmvarmeværket, og til-
bød os foretræde for Teknisk udvalg og 
derpå et personligt møde, hvor han ud-
trykte stor forståelse for vores bekym-
ringer omkring trafik og nye lokalpla-
ner. Han mente heller ikke, at vores mø-
der med Århus kommunes Vejkontor 
ville resultere i bedre trafikforhold. Så 
han opfordrede os til at indkalde til poli-
tisk møde, når nye lokalplaner dukker 
op på trods af rådmand Poul B. Skous 
løfte til os i fjor om at få løst trafikpro-
blemerne før, der planlægges og bygges 
mere i Sabro. 

Også byrådsmedlem Ejgil Rahbek 
standsede vedtagelsen af lokalplan 672 
i byrådet og opfordrede, ifølge tilsendt 
referat derfra, ”byrådet til at lytte til de 
folk i Sabro, der arbejder så hårdt for at 
få ordnede forhold!” 

Når der skal sættes kryds til næste by-
rådsvalg, kan vi opfordre til, at folk, ud-
over eventuelle nye lokale kandidater, 
husker den lydhørhed og indsats, som 
Ango Winther og Ejgil Rahbek præsterer 
for os. 

Møde med 
Rådmand Poul B. Skou 
 

Efter tredje henvendelse til rådmand 
Poul B. Skou om den uløste adgang til 
Viborgvej og Århus efter møderne med 
Århus kommunes Vejkontor, reagerede 
rådmanden ved at kalde fællesrådets 
formand til møde med kort varsel. 

Med til mødet var også vejkontorets 
planlægningschef, sekretariatschefen og 
byplanafdelingens leder. 

Rådmanden var også skuffet over det 
manglende samarbejde med Vejdirekto-
ratet. Han ville forsøge at få kommunen 
til at lave et trafikreguleret kryds med 
svingbaner i krydset Sabrovej/Viborgvej 
og spurgte vejkontorets planlægnings-
chef om prisen på et sådan. ”Ca. 3 milli-
oner kroner”, var svaret fra ham. ”Dem 
har jeg ikke”, sagde rådmanden og be-
stemte sig så for at ville kontakte trafik-
ministeren om at få lavet et trafikregule-
ret kryds med svingbaner i krydset 
Sabrovej/Viborgvej. 

Rådmanden havde afsat godt en halv 
time til mødet. Efterfølgende kørte han 
til Helenelyst ved Brabrand til indvielse 
af nyt boligområde. Her udtalte han sig 
til pressen om presset på boligområder 
og nævnte i den forbindelse også Sabro. 

40 år og nye lokaler 
 

Fredag den 5. november havde Sabro-
Korsvejskolen indbudt personale, sko-
lens samarbejdspartnere, tidligere an-
satte, leverandører og håndværkere til 
en reception fra kl. 13 til kl. 15 i anled-
ning af skolens 40 års jubilæum og ind-
vielse af nye lokaler. 

Tæt ved 100 deltog i den stående re-
ception i skolens nye formningslokale. 

Et langt bord var sat op midt i lokalet 
med et lækkert let traktement. Dertil og-
så drikkevarer. 

Overlærer Per Christiansen havde lavet 
et flot 60-siders jubilæums-skrift om Sa-
bro-Korsvejskolen. På forsiden af dette 
jubilæumsskrift ser man Sabro-
Korsvejskolens nye logo. (Det gamle lo-
go med skolens bygningsprofil med den 
tidligere skorsten var ikke længere tids-

svarende). Forsiden prydes også af tre 
femkronebladede violette klematis-
lignende blomster på linje. 

Inde i skriftet fortæller Åge Glavind de-
taljeret over flere sider om skolens tilbli-
velse. Der er artikler af alle 5 inspektører 
i skolens 40 årige historie; af forman-
den for skolebestyrelsen - John Futtrup; 
af mødeleder for pædagogisk råd lærer 
Ellen Jarl Andreasen; af elevrådet; af 
SFO-leder Per Larsen; af Rikke Bech 
Futtrup og Rikke Kaarup Rasmussen 
som tidligere elever; en oversigt over tid-
ligere ansatte af sekretær Agnethe Huu-
som; den tidligere elev Gorm Isaksens 
luftfoto af skolen i 2003; en fortegnelse 
og billeder i vifteform af skolens nuvæ-
rende ansatte; sekretær Lis Laves jubi-
læumssang på melodien ”When I´m 
Sixty Four”, der blev sunget ved recepti-
onen; om læringsrum af lærer Lone 
Kaas; og forskrift om teknikken i sko-
lens tjeneste, elevtallene i de 40 år og 
billeder fra skolens scrapbog af overlæ-
rer Per Christiansen. 

Blandt talerne ved receptionen var 
skoleleder Torben Lind Gustavussen, vi-
ceinspektør Søren Redeker, formanden 
for skolebestyrelsen John Futtrup, sko-
lens første inspektør gennem 24 år Erik 
Pedersen, skoleinspektør fra 1994 til 
1997 Lotte Erikstrup, overlærer Per 
Christiansen, pensioneret overlærer Kaj 
Jensen, og en mor til en tidligere elev. 

Århus kommune meldte afbud til re-
ceptionen med den undskyldning, at en 
rotte havde bidt kileremmen over på 
den kommunale repræsentants bil. 

Men snakken gik lystigt blandt alle 
deltagere, der repræsenterede skolens 
40 årige historie. 

Dagen efter var det forældrenes tur til 
at komme i skole sammen med deres 
børn på en lørdag eftermiddag og se ele-
vernes udstillinger i anledning af jubi-
læet. 

Fællesrådet for Sabro-Fårup 
kan også kontaktes via e-mail på adressen: 

faellesraadsabrofaarup@aarhusmail.dk 

 

Sabro-Fårup 
Lokalhistorisk Samling 
 

søger oplysning om det tidligere Sabro-
Fårup Sogneråds dirigentklokke. 

Ved du hvor klokken er blevet af? 
Ringer klokken hos dig? 
Har du en klokkeklar oplysning, bedes 

du ringe - til Vagn Bødker på telefon 
8694 8493. 


