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. Snip Snap Snude, nu er 123 Marked ude! 

Nu hvor linjen på rute 26, efter et 
meget langt og uskønt forløb, er 
lagt ”fast” skulle man tro at den 
ged ville være barberet. Det er dog 
langt fra tilfældet.  
Århus byråd arbejder således i skri-
vende stund på en ny henvendelse 
til Folketingets Transportudvalg  

og Transportministeret for at hævde 
sin ret til at bestemme linjeføringen i 
Aarhus Kommune.  
”Styregruppen” – der findes en bedre 
løsning” arbejder fortsat på forskelli-
ge tiltag i retning af, at få flyttet lin-
jeføringen væk fra boligområdet i 
Mundelstrup og væk fra resten af 
Sabro. Dette kan der læses mere om 
på styregruppen.dk. 
Efter at Folketingets Transportudvalg 
besluttede linjeføringen med den ef-
terhånden meget berømmede argu-
mentation: ”Det var der enighed om”, 
blev der i starten af oktober arbejdet 
på at få sat et borgermøde med op 
med Venstres Transportpolitiske ord-
fører Kristian Pihl-Lorentzen, som det 
ellers for alle andre end en lille grup-
pe, der var imod den sydlige løsning, 
har været umuligt at få i tale.  
Formålet med mødet var, at få en 
forståelse for, hvorfor man havde 
besluttet som man havde, hvilket vel 
må sige at være en temmelig  vigtig 
del af et velfungerende demokrati.  

Rute 26 

Allerede nu, er håndværkere gået i 
gang med at reparere og udskifte 
bygningsdele.  
Under alle omstændigheder kan vi 
vist godt glæde os til, at det ikke 
fremover udgør den øjebæ, det har 
gjort igennem adskillige år og skul-
le nogen mangle  

Nye ejere 

Den efterhånden lange historie med 
Møbelhuset på Damvej, fik ved nyt-
årstide et nyt kapitel. ” 
Det Gule Marked” rykkede ud af byg-
ningerne, som nu står tomme. Årsa-
gen er, at en person fra det tidligere 
ejerkonsortium sammen med en 
kompagnon har købt det tidligere 
ejerkonsortium ud pr. 1.1.2015 og 
som en konsekvens af heraf, er Lås-
by-Svendsens ”Det gule Marked” flyt-
tet  ud af bygningerne.  
Vi har talt med den ene af de nye 
ejere, Kim Niebling, som har gode 
nyheder for bygningerne og for os i 
Sabro -området.  
Planen er, at udleje lokalerne til kon-
torbrug, men for at dette kan lade sig 
gøre, skal der gennemføres en større 
renovering af bygningerne og uden-
omsarealer i løbet foråret og måske 
sommeren, så det igen fremtræder 
pænt og ordentligt. Et ikke helt lille 
projekt, når vi tænker på hvordan 
bygningerne ser ud i dag.  



Eshøjhusets 
Venner 

 
 

 

Det lykkedes, at få aftalt et møde til 
den 5. november, hvortil der blev 
uddelt invitationer, bestilt lokaler  
mm.  
Ganske få dage før mødet, sprang 
Venstres Transportpolitiske ordfører 
Kristian Pihl-Lorentzen pludselig fra 
med begrundelsen af ”det var ikke 
sådan det var aftalt” – en undskyld-
ning som han var meget alene om at 
tro på, hvis han da selv gjorde det. 
 
Så vi står fortsat tilbage, uden anden 
forklaring end ”Det var der enighed 
om”. Og det er da også fint, at man 
er enige, men det kan med fordel ske 
via et sagligt begrundet valg, der be-
står af mere end ”Det var der enighed 
om”.  

Valborgaften torsdag den 30. april 
kl. 20 ved Borum Eshøj og Eshøjhu-
set, i år deltager bl.a. Borum-
Lyngby Koret. 

Pinsedag 24. maj kl. 10 forventer vi 
at pinsesolen danser over højene. 
Tag selv kaffe med + tæppe el. lign 
at sidde på. 
 
Alle er velkomne .                            

Stigruppen er i fuld gang med at få 
etableret et stiforløb fra Sabro til 
Bjørnkær Mose / Lilleådalen. På det 
indledende møde, var der forslag 
fremme om en naturpark og derfor 
indgik det som en helt naturlig del af 
projektet, at der skulle forsøges at 
lave en aftale med kommunen, som 
ejer ejendommen Stillingvej 78 med 
tilhørende ca. 5 ha. jord. 
  
Efter et møde før jul blev det aftalt 
med de kommunale embedsmænd, at 
de skulle melde tilbage til udvalget, 
om hvor vidt der kan laves en aftale 
med gårdejeren som har forpagtet 
jorden. Samtidig forventes der, at 
kommunen nu vil komme med et 
udspil til, på hvilke betingelser area-
let kan overtages. 
 

Lufthavnen spøger - igen! igen! 
Som vi skrev i sidste nummer af Informationsavisen, har byrådet i Aarhus-
bestemt, at der skal iværksættes en analyse af placering af en evt. ny lufthavn i 
det østjydske område. Det har været lidt uklart, hvornår analysen ville blive 
påbegyndt og hvornår den ville være klar, men senest har vi kunnet se, at den 
forventes at foreligge inden sommerferien 2015.  
Nu er den i hvert fald igangsat og forventes at udkomme i løbet af foråret 2015. 
Vi må så vente at se hvad den siger – ikke mindst om der overhovedet er grund-
lag for en ny placering af en lufthavn efter melding om færre aktører/aktiviteter 

A26 fortsat 
I udvalget fornemmer man, ved 
møder med kommunens repræsen-
tanter, at de ser positiv på projektet 
og de har givet udtryk for, at det ser 
spændende ud. 
 
Lidt om selve stiforløbet 
Vej/sti fra Bjørnkær mose til Stil-
lingvej. For dette stykke er der kun 
behov for afmærkning, da der i dag 
er minimum hjulspor. Århus Vand 
har accepteret opstilling af bænk 
ved boring i Ristrup Skov. Fællesrå-
det ser positivt på evt. sponsorat af 
bænken. Planen om en spang i 
Grusbjergskoven afventer pt. kom-
munens tilbagemelding. 
Endelig skal der udarbejdes oplæg 
til afmærkning af stier i Grusbjerg-
skoven og Ristrup Skov. 
 
I Sabro by arbejdes der også med 
stiforløb til gang og løb. 
Udvalget foreslår afmærkning af 3 
gå-/løbestier, 1,5, 3 og 5 km. Udval-
get arbejder på at få etableret et 
samarbejde med skolen om dette 
projekt.  

Stier vest for Stillingvej 

Vi har i fællesrådet besluttet at tiden 
er moden til at tage Facebook i brug. 
Vi er derfor begyndt at lægge mere 
aktuelle information ind på vores 
Facebook side www.facebook.com/
sabrofaarup 
Vores hjemmeside www.sabro-
faarup.dk  anvendes som hidtil til 
høringssvar, referater, on-line-
version af Informationsavisen osv., 
så vores brug af Facebook skal ses 
som et supplement til hjemmesiden – 
ikke en erstatning for denne. 

Fællesrådet på Facebook 

I Borum forsamlingshus afholdes den 
14 april 2015 kl. 19,00. fælles sogne-
aften 
Kom og få en hyggelig aften i selskab 
med Annemarie Hessellund Bean-
land. Hvorfor kede sig ihjel alene, når 
man kan dø af grin sammen med 
andre? 
Hvad er humor? Kan den købes på 
tilbud? Er livet noget at grine af? 
Hvad kan vi gøre for at få det sjove-
re? Få fod på livet – med hele hove-
det. 
Aftenen indledes med spisning, deref-
ter foredrag og kaffe i pausen. 
Der serveres 2 stk. lækkert smørre-
brød pr. deltager. 
Pris for aftenens arrangement kr. 65,- 
 
Tilmelding i perioden 24. marts- 7. 
april til: Lisa Sørensen på tlf. 8624 
3901 eller Karin Nielsen på tlf. 2855 
2566 
Husk at melde afbud senest deadline, 
da vi ellers ser os nødsaget til at op-
kræve aftenens beløb kr. 65,- 
Med venlig hilsen 
Borum og Faarup-Sabro sogne 

Fælles sogneaften 



Man kan uden besvær spadsere fra 
Viborgvej ad Urebjergvej til Stilling-
vej. Den første del af vejen fra Stil-
lingvej, er ikke så vedligeholdt som 
tidligere, hvor Sabro-bønderne brugte 
vejen som adgangsvej, til deres af-
græsnings- og moselodder.  Der er 
stadigvæk flere af gårdene i Sabro, 
hvortil der hører moselodder. Et til-
hørsforhold der kan føres flere hund-
rede år tilbage. I det sydvestlige hjør-
ne af mosearealerne, er der fortsat et 
par af Sabro-gårdene, hvor arealet 
dyrkes med almindelige landbrugsaf-
grøder. Tidligere da alle gårdene hav-
de kvægdrift, var det oplagt, at bruge 
de dyrkningsegnede arealer, til af-
græsning for ungkreaturer om som-
meren. Flere af gårdene udnyttede 
også muligheden for at producere 
tørv, dog kun til eget forbrug. 
   

Langfredparken 
Så har den første del af lokalplan 904 
fået vejnavnnavn; nemlig Langfred-
parken. Det er en helt ny kommunal 
parcelhusudstykning øst for Sabrovej 
 
Måske nogen har undret sig over, 
hvor dette navn kommer fra. Det har 
Lokalhistorisk Arkiv i Sabro også 
gjort, da der ellers er tradition for at 
man spørger netop lokalhistoriske 
arkiver om forslag til navne, typisk 
fordi man så kan sikre et lokalt præg 
ift. områdets navn, gårde der er ud-
stykket fra osv.  
Selve den formelle beslutning sker 
hos vejchefen i kommunen, som har 
bemyndigelse til at træffe beslutnin-
gen, men efter behørigt forarbejde. 
 
Nu ville skæbnen så, at JP-Aarhus 
den 4. januar bringer en artikel om, 
hvordan vejnavne bliver til. I denne 
artikel fortæller vejmyndighederne 
hos Aarhus Kommune med stor stolt-
hed, hvordan man hører de lokale, 
når der skal navngives.  
 
Således er en medarbejder fra Aarhus 
Kommune Valentina E. Darbroudi, 
der står for det praktiske ifm. at finde 
et vejnavn citeret: »Hvis bygherren 
ikke har ønsker, der kan anvendes, 
kontakter jeg ofte de lokalhistoriske 
arkiver. Der kan have ligget en gård i 
området for 50 år siden, og vi prøver 
at bevare den lokalhistoriske forbin-
delse,«  
 
 

Det er så i hvert fald ikke sket her. I 
stedet har man ifølge vores oplys-
ninger kontaktet Moesgaard Muse-
um.  
 
Vi har derfor forespurgt hos Aarhus 
Kommunes Center for Byens Anven-
delse, som det så fint hedder, hvor-
for man har valgt Langfredparken 
som navn, men har i skrivende 
stund ikke modtaget et svar. 

Vidste du det 
Lilleådalen, med Bjørnkær Mose og 
Lilleåen, er en meget spændende 
lokalitet i vores lokalområde. Det er 
et område, som man næsten ikke 
kan forestille sig, hvis ikke man har 
kendskab til, at noget sådan fore-
findes i Sabro sogn. 

Et særdeles fredfyldt rekreativt om-
råde, hvor alle former for vildt har 
optimale betingelser for at leve og 
formere sig. For uvedkommende, 
kan det lyde som et ufremkomme-
ligt skummelt og øde moseområde, 
men sådan fremstår moseområdet  
slet ikke.                                                                                                                                                      

Når virkeligheden er en helt anden, 
skyldes det blandt andet, at der i mo-
seområdet kun er to beboelser. I egen 
interesse vedligeholder disse to fami-
lier tilkørselsvejen i fineste stand til 
deres beboelser, hvilket vi som nyder 
af området må respektere. Hvor og 
hvordan benævnelsen Bjørnkæret er 
opstået, er der ikke noget svar på.  
Måske, der for adskillige hundrede år 
siden, da der levede bjørne i Dan-
mark, har levet bjørne i Bjørnkær 
mose. 

De kuperede former som terrænet har 
fået, er naturligvis ikke menneske-
skabt. De er skabt af den sidste istid, 
for ca. 12.000 år siden. Området var 
dengang dækket med is og havde 
været det i flere tusinde år. Interes-
sant er det, at det netop var her i vo-
res nærområde, at isranden stod da 
den begyndte at afsmelte. Da denne 
ismasse smeltede og trak sig tilbage i 
nordøstlig retning, skulle smeltevan-
det finde afløb. Under isen dannedes 
der de såkaldte smeltevandstunneler. 
Li lleådalen er  en af disse.   
Sabro Fårup Lo kalh is to riske Sa mli ng .                                                                                            
Vagn Bødker  
8fortsættes i næste nummer) 

 
    



 

 
Formand: 
Ib Jensen 

Eshøjvej 50, 8471 Sabro 
Telefon 40261118 

Mail: info@ibjensen.dk 
 

 

Næstformand: 
Hanne Lunden 

Stillingvej 26, 8471 Sabro 
Telefon 86949280 

Mail: hac@privat.dk 
 

Kasserer: 
Jan Mulbjerg Jensen 

Kirsebærvej 18, 8471 Sabro 
Telefon 86948599 

Mail: mulbjerg-jensen@webspeed.dk 
 

Sekretær: 
Steen Christensen 

Højvej 47, 8471 Sabro 
Telefon 86948580 

Mail: erik.steen.christensen@live.dk 
 

Uden portefølje: 
Kim Ole Larsen 

Gammel Viborgvej 121, 8471 Sabro 
Telefon 86213407 

Mail: kol.mundelstrup@gmail..com 
 
 

Informationsavisen udgives af fællesrådet. 
Mail: faellesraadsabrofaarup@aarhusmail.dk 

Hjemmeside: http://www.sabro-faarup.dk 
 

Artikler uden mærke er skrevet af redaktionen. 
Hvis ikke andet fremgår, er layout, fotos og 
illustrationer udført af Steen Christensen. 

 

Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: 
Ib Jensen.  

 

Sabro Byfest 2015 
12—14 juni 

Vi har i ”byfestkomiteen” haft et par 
møder siden august 2014, hvor man-
ge ting har været drøftet. 
 
Det første møde handlede alene om, 
hvorvidt vi i byfestkomiteen ville fort-
sætte, og hvad der skulle til for at vi 
kunne og ville.  
John Valencia har valgt at holde et 
sabbatår fra byfesten og vi andre har 
sagt ja til at tage en tørn mere. 
Vi har herefter deltaget i møde med 
hovedforeningen i Sabro IF, hvor vi 
fremlagde resultaterne fra 2014, 
samt fremlagde vores ønsker og for-
håbninger for en fremtidig byfest.  
 
Folkene i byfestkomiteen har hver 
især brugt ca. 200 timer på planlæg-
ning af festen. Hertil kommer selve 
afviklingen, hvor enkelte har brugt 
deres ferie for at få tingene til at lyk-
kes.  
 
Vi har i de to år byfesten har været 
afholdt, desværre manglet hjælp til 
de praktiske ting, fordi der ikke er 
nok frivillige, der har bakket op.  
Vi vil meget gerne gøre en stor ind-
sats for at få Byfesten op at stå - med 
en forventning om, at der bliver støt-
tet op om arrangementet rundt i lo-
kalsamfundet — ikke bare med snak, 
gode råd om forbedringer og aner-
kendelse af den store indsats, men 
ved aktiv støtte og deltagelse. 
Vi håber derfor, at endnu flere melder 
sig til at hjælpe med alle de praktiske 
ting - både før, under og efter festen.  
Hvis byfesten skal have en chance for 
at overleve, skal borgene i Sabro og 
omegn tage HELE pakken til sig, og 
gøre byfesten til vores allesammens 
ejendom.  
 
På det andet møde vi afholdte, fik 
byfesten en ny tidsramme og afhol-
des 12 – 14. juni 2015. 
Det nye tidspunkt har færre konflik-
ter i forhold til både planlægning og 
gennemførelse, men ALLE weekender 
i sommerperioden vil uundgåeligt 
ramme en større eller mindre gruppe 
med andre planer. 
 
På mødet evaluerede vi også den sid-
ste byfest. Vi har i den nye plan ind-
draget alle de input vi har modtaget, 
med i overvejelserne.  
 

Vi vil snarest komme ud med flere 
oplysninger om program, aktiviteter 
og alle øvrige oplysninger. Og vi 
håber i alle er klar på endnu en 
gang byfest J 
Hvis der sidder nogle der ude med 
lyst til at deltage i planlægningen 
af byfesten, så giv os et kald, så 
kan vi i fællesskab se om du er den 
vi mangler i vores gruppe. Derud-
over vil der over de kommende må-
neder blive udmeldt konkrete opga-
ver vi har brug for hjælp til. Opga-
ver som vi regner med, at du vil 
hjælpe til med at få løst. 
 

HUSK X i kalenderen 
12 – 14. juni 2015. 

På gensyn J  
Sabro Byfest Komiteen 

Sabro Vandværk indkalder herved 
til ordinær generalforsamling i Få-
rup-Sabro Sognegård mandag den 
23. marts 2015 kl. 19:30. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Du finder flere informationer på 
www.sabrovand.dk 

Sabro Vandværk 
Generalforsamling 

Strikkecafe Torsdag 26. marts kl. 
19.00 2015 på biblioteket  
Pindene/nålene og måske snakketø-
jet bliver igen rødglødende, når der 
er strikkecafe.  
Husk kaffe/te + 20,- så er der en 
lille kage til. 
Sæsonen slutter onsdag 8. april 
med inspirationsaften ved Charlotte 
Tøndering. Her er entreen 50,- incl. 
kaffe/te + lidt til 
 
Musikaften om Carl Nielsen: 
Tirsdag den 24.marts kl. 19 vil 
Claus Jørgensen fortælle om Carl 
Nielsen. Nærmere i næste nummer. 
Giv et støttebidrag: 
Da vi som tidligere omtalt ikke op-
kræver kontingent i år, modtager vi 
med glæde bidrag af enhver størrel-
se. Der kan betales ved arrange-
menter eller via netbank på reg.nr. 
1931 konto nr. 8972 334 538. 
 

Nyt fra Sabro Biblioteks Venner 

Som vi fortalte i sidste nummer stop-
pede vores hidtidige sætternisse bog-
trykker Ivan Cramer efter i 20 år at 
have opsat Informationsavisen på 
særdeles professionel vis, da han 
mente at have udtjent sin værneligt.  
Ny ”sætternisse” er Steen Christen-
sen, som ikke har nogen baggrund 
som bogtrykker. Han beder os derfor 
være tålmodige med de første par 
numre, indtil han får øvet sig lidt i 
opsætningsprogrammet og har fun-
det sin egen form. Måske sker der 
også nogle ændringer i det visuelle. 
Det må tiden vise. 
Vi skal i hvert fald byde velkommen 
til vores nye sætternisse. 
 

Ny sætternisse 


