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Andemor i kæret 
 

En af de sidste dage i juli måned skete der det forunderlige, at en ande-
mor med et hold efternølere i form af 7 nyudklækkede ællinger invadere-
de gadekæret. 

Andemor havde valgt at spadsere til gadekæret med de nyudklækkede 
ællinger, da hun nok anså dem for at blive undermålere i kampen om 
føde med større ællinger i en have i det gamle Sabro. 

Det siges, at andefar jævnligt, stolt spadserende på midterstriben af 
Vistoftvej, kommer for at besøge sin familie i gadekæret. 

Fællesrådet for Sabro-Fårup modtog 
forslag til plantning af forårsløg fra tre 
medlemsgrupper: Grundejerforeningen 
Sabro, Grundejerforeningen Damgaar-
dens Jorder og Sabro Rideklub. 

Den 3. juni sendte vi alle forslagene 
ind, beskrevet og markeret på kort. 

Den 29. juni modtog vi Naturforvalt-
ningens afgørelse. 14 fællesråd havde 
indsendt ansøgning. Deraf blev 6 fælles-
råd udvalgt til at få tildelt forårsløg. 

Sabro vandt 2.000 løg til gule og hvi-
de påskeliljer. Naturforvaltningen be-
grunder tildelingen med, at Sabro-Fårup 
Fællesråds seks forslag er præcist be-
skrevet, og at synlige steder er valgt. 

Selv om det er mange løg, finder Natur-
forvaltningen ikke, at det er nok løg til 
at tilplante alle seks områder i Sabro, 
som vores medlemsgrupper har peget 
på. Derfor peger Naturforvaltningen på, 
at vi skal plante omkring søen mellem 
Larixvej og Hvidtjørnvej, på støjvolden 
langs Sabrovej og i den store sti-trekant 
mellem Legepladsen i Sabro, børneha-
ven ”Tryllefløjten, Fagbos og Vesterbos 
afdelinger på Ranunkelvej. 

De 3 områder, som Naturforvaltnin-
gen har valgt at pege på, beskrev vi så-
ledes i konkurrencen: 
1. Små eller store løg i cirkler omkring 
søen mellem Larixvej og Hvidtjørnvej 

for at ramme søen ind i smukke spejlen-
de forårsfarver til glæde for brugere og 
beboere nær søen. 
2. Små eller store løg på støjvolden 
langs Sabrovej. Det vil pynte på volden, 
der nu bliver passet og kan ses vidt om-
kring, flankerende en indkørsel til Sa-
bro. 
3. Små eller store løg i trekanten mellem 
skolestien og ”Tryllefløjten” sat i trekan-
ter, cirkler eller figurer til glæde og inspi-
ration for områdets mange børn. 
 En gang i september måned skulle fæl-
lesrådet få besked om at kunne afhente 
de 2000 påskeliljeløg hos Naturforvalt-
ningen. 

Sabro vandt forårsløg 
 

Århus Kommunes Naturforvaltning udskrev i foråret en konkurrence om at vinde forårsløg til lokalområderne. 

 

Sankt Hans-fest aflyst 
Naturen kørte den 23. juni et vaskepro-
gram, der ikke så ud til at ville afslutte 
skylleprogrammet før senere på aftenen. 
Derfor gik vi kl. 17 i gang med at ringe 
rundt og aflyse Sankt Hans-festen. Da 
det var klaret kl. 17,30, indtraf samtidig 
første skyllestop i naturens program. 
Men selv om det var hårdt at takke nej 
til Carsten Christiansen, der meget be-
tænksom var klar med tørt brænde til 
snobrødsbål, valgte vi at fastholde aflys-
ningen for ikke at blive fanget i reste-
rende skylleprogrammer, som dog ude-
blev. 

Godt 40 mennesker mødte op i Mun-
delstrup Bypark og ligesom ved Århus 
Kommunes største aflyste Sankt Hans 
fest i Åkrogen, tog nogle deltagere selv 
affære og fik ild i det store bål ved hjælp 
af 7 halmballer, som den tidligere for-
mand for Spejderhytten i Sabro havde 
givet til formålet. 

De fremmødte fik deres bål og nogle 
også noget at drikke af deres medbragte 
drikkevarer. Men snobrød og båltale 
blev det ikke til i denne omgang. 

Deltagere og nærmeste nabo sørgede 
for, at der næste dag kun var efterladt et 
par skovlfulde aske og nogle få øldåser, 
hvis ejermænd måske ikke kunne få øje 
på parkens stativ med skraldesækken. 



foreningen Sabro om dens erfaring med 
støjvolden langs den nordlige del af 
Sabrovej. Er den nødvendig, eller et 
"nødvendigt onde" til let at komme af 
med overskudsjord fra byggemodnin-
gen? Støjvolden kan evt. bane vejen for 
at gøre Sabrovej til en bred gennem-
fartsvej.  

Forslaget om en rundkørslen "midt" på 
Sabrovej kan nok dæmpe farten på det-

Nyt forslag 
til Lokalplanforslag nr. 672 
 

I foråret 2003 skrev fællesrådet en pro-
test til Byplanafdelingen imod at ændre 
området nærmest halmvarmeværket i 
Sabro i Lokalplan 374 fra parcelhusom-
råde til tæt-lavt byggeri med lokalplan-
forslag nr. 672. 

Byplanafdelingen mente ikke, at man 
solgte nok byggegrunde til parcelhuse i 
Sabro. Vi protesterede af hensyn til 
mætningen på trafik-, institutions– og 
skole-området samt 50-50 procent ba-
lancen mellem antallet af parcelhuse og 
lejligheder i vores område. 

Der kom intet svar tilbage fra Byplan-
afdelingen i 2003. Men vores gode kon-
takter i Udvalget for Tekniske Anliggen-
der lod os på et trafikmøde med dem på 
Lokalcentret i Sabro den 5. januar i år 
vide, at de i høj grad forstod os og stille-
de i udsigt at droppe Lokalplanforslag 
nr. 672. 

Først den 29. juni i år sendte byplan-
afdelingen - ikke til fællesrådet, men til 
beboerforeningen - forslag om at ændre 
lokalplanforslag nr. 672 tilbage til par-
celhusområde. (Heldigvis er der ikke så 
langt fra beboerforeningen til fællesrå-
det). Byplanafdelingen skriver da: ”At 
der er stor efterspørgsel på parcelhus-
grunde i Sabro, idet de sidste grunde 
ved Højagerparken var udsolgt i løbet af 
det sidste halve år”. 

Med forslaget følger en plan over 40 
parcelhusgrunde á minimum 700 kva-
dratmeter. På Sabrovej midt mellem 
Hvidtjørnvej og knækket på Sabrovej er 
der på planen vist en rundkørsel med 
indkørsel til parcelhus-området, og 
langs Sabrovej er der på planen en 7 
meter bred støjvold. 

På et møde i fællesrådet den 9. august 
blev det besluttet at spørge Grundejer-

 
 
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. 

 

te stykke af Sabrovej. Men samtidig 
lægger rundkørslen op til at kunne kob-
le tilkørsler på fra øst. Sammenholdt 
med, at planen lige som tidligere er ble-
vet udsendt netop lige før sommerferien, 
har fællesrådet derfor ikke kommenteret 
disse detaljer overfor byplanafdelingen 
endnu. Generelt er vi dog tilfredse med 
den langsommere parcelhusudbyg-
ningsplan. 

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-
boks kontakte Poul Øxenholt. Hans e-
mail adresse er: poul@oexenholt.dk  

Efterlysning: 
 

Som bekendt har Sabro Kirke fået 
nyt orgel, og denne begivenhed får 
nu Sabro-Fårup Lokalhistoriske 
Samling til at efterlyse fotos (eller an-
den illustration), der viser det gamle 
orgel (pulpituret). 

Skulle nogen ligge inde med mate-
riale, som viser det gamle og/eller tid-
ligere orgler i kirken, bedes man hen-
vende sig til Vagn Bødker på telefon 
86948493 for aftale om evt. overta-
gelse eller lån til affotografering.  

Skuespilleren Lars Bom kommer til Sabro med sit foredrag om: 
 

Mobning - hvordan man kommer det til livs? 
 

Hvert fjerde barn i folkeskolen bliver på et eller andet tidspunkt udsat for mob-
ning. Mobning er defineret som gentagen negativ forfølgelse af psykisk eller fy-
sisk karakter af et barn. Mobning er, når nogen vil nogen andre ondt. Der er di-
rekte og indirekte mobning, men begge kan få livsvarige konsekvenser på børn, 
der bliver ramt af på selvværdet. 

Kan vi som forældre og skolen som institution påstå, at vi har den situation 
under kontrol? 

Eller får den lov til at være der - som altid? Vores børn bruger meget tid, alt 
for meget tid på, hvordan de har det med hinanden. Kan det lade sig gøre at 
skabe en skole, hvor man ikke behøver at være bange for at blive til grin, hvis 
man taler åbent om sig selv? Hvor børnene tør folde sig ud, i stedet for at holde 
på sig selv. 

 Lars Bom tager udgangspunkt i sit eget skoleliv og fortæller om en personlig 
mobbeoplevelse. 

Og han beskæftiger sig med emner som: 
Fantasi, tolerance, fællesskabsforståelse, empati, selvværd, hierarki. Han taler 

om forskellige former for mobning, hvorfor børn mobber. Han gennemgår de 
forskellige roller, eleverne indtager i en klasse, og han kommer med et bud på, 
hvordan de kan udnytte disse roller eller placering i hierarki positivt og kon-
struktivt. Hvordan klassen i samarbejde med klasselæreren og med forældrenes 
opbakning kan komme mobning til livs med en effektiv handleplan. Der  opstår 
derved en meget større trivsel og en bedre stemning på skolen. Glade børn gider 
godt gå i skole. 
 

Foredraget, der varer ca. 2½ time med spørgetid og pause, afholdes i Sabro-
Hallen mandag den 8. november kl. 17.00. Oplysninger om billetkøb m.m. vil 
blive bekendtgjort ved opslag i begyndelsen af uge 41. 

 



På 60 års dagen for D-dag, søndag den 
6. juni, invaderedes gadekæret i Sabro, 
hvor fællesrådet holdt en lille reception i 
anledning af dens 10 års jubilæum net-
op denne dag, samt for at markere, at 
der nu er vand i gadekæret. 

Beboerforeningens nye pavillon var 
rejst, og omkring 30 mennesker mødte 
op ved den 2 timer lange reception og 
blev budt på øl eller sodavand indkøbt i 
Dagli´Brugsen i Sabro.  

Bent Rasmussen demonstrerede det 
færdige pumpeanlæg og dets impone-
rende kapacitet. En måned tidligere 
havde han måttet udskifte den første 
pumpe, der blev doneret af entreprenør 
Martin Foged Laursen, idet udtørring og 
slid fra snavs havde gjort pakningerne 
utætte, hvorved vand trængte ind til 
motoren og forårsagede, at et relæ slog 
 

Tur til Forbrændingsanlæg 
 

Sabro-Fårup Beboerforening minder om 
den gratis tur søndag den 26. septem-
ber til forbrændingsanlægget i Lisbjerg, 
Ølstedvej 20, hvor man efter tilmelding 
til Johannes Riis på tlf. nr. 86 24 40 25 
inden den 21. september blot møder op 
kl. 14,00 til en to timers rundvisning 
med afsluttende øl og vand til alle. 

Informationsavisen udgives af Fællesrådet for 
Sabro-Fårup. Artikler uden mærke er skrevet 
af redaktionen. Redaktør og ansvarlig i hen-

hold til presseloven er Johannes Riis. 
Layout: Ivan Cramer. 

Oplag: 1425 eksemplarer. 
Tryk: LB-offset, Lading. 

læsningsgebyr på den midlertidige in-
stallation, selv om elværket fik serveret 
aflæsningerne af Mundelstrup El-
forretning A/S og fællesrådets kasserer 
Jan Jensen. 

Da pumpen ikke kunne kobles på de 
nærmeste kabelkasser langs Vistoftvej 
med en fast lav årlig afgift for strøm, 
foranledigede Vagn Bødker, at Mundel-
strup El-Forretning A/S hurtigst muligt 
fik gjort installationen permanent uden 
dyre månedlige aflæsningsgebyrer. 

Den nu afgåede næstformand i fælles-
rådet, Vagn Bødker, påpegede før som-
merferien tendensen til uønsket vækst 
omkring gadekæret i form af tidsler og 
skræpper, der nu kan hente vand nok til 
væksten.  

Bent Rasmussen har peget på det 
samme, og at der i sommerens løb har 
været en kraftig vækst af mørkegrønt 
søgræs i selve gadekæret. Det gror i næ-
sten halvdelen af gadekæret, så man ik-
ke længere ser vandspejlet. Derfor har 
formanden for fællesrådet bedt Natur-
forvaltningen, der har vedligeholdelsen 
af gadekæret, om at fjerne uønsket 
vækst så kun Iris-planterne bliver tilba-
ge.  

Selv om der kan forventes ny vækst i 
og omkring gadekæret, håber vi, at fjer-
nelse af det uønskede, vil holde gade-
kæret  pænt det næste års tid.   

Også under vandspejlet er der liv. Sa-
bro Fritidshjems leder, Ellen Ladefoged, 
har haft nogle af fritidshjemmets børn 
med til gadekæret med fangstnet, så de 
ved selvsyn kunne se mangfoldigheden 
af liv i gadekæret. 

fra gentagne gange. Til stor glæde for os 
bevilgede Dagli´Brugsen i Sabro os en 
ny pumpe med samme kapacitet på 17 
tons vand i timen (når det regner godt), 
men med et lavere strømforbrug. Det be-
tyder noget, når Bent havde målt gade-
kæret til at tabe 2 cm eller 10 tons vand 
i døgnet. Bent manglede imidlertid et re-
læ til også at forhindre pumpen i at køre 
unødvendigt i regnvejr, hvis gadekæret 
var fyldt. Den kunne købes hos vores lo-
kale firma Jørgen Nielsen på Astervej. 
Da Bent fortalte om den nye pumpe fra 
Dagli´Brugsen, valgte Jørgen Nielsen 
hurtigt at forære relæet til systemet. Tu-
sind Tak til begge disse givere og til 
Bent. 

Fællesrådets største løbende udgift til 
anlægget har ikke været strøm til pum-
pen, men elværkets månedlige måleraf-

Åbningstiderne 
I Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling: 
 

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

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

faellesraadsabrofaarup@aarhusmail.dk 

Mejeriet genoplevet 
 

Søndag den 23. maj mødte ca. 30 men-
nesker op til lederen af Sabro-Fårup Lo-
kalhistoriske Samling,  Vagn Bødkers 
foredrag om landbruget og Mundelstrup 
Andelsmejeri. 

Med udstilling om mejeriet på 
”spanske vægge”, to lokalhistoriske film 
om mejeriet og supplerende oplysninger 
fra den sidste formand og den sidste 
mejeribestyrer for mejeriet, blev det til et 
par interessante timer, som også yngre 
deltagere havde udbytte og glæde af. 

Sabro-Fårup Lokalhistorisk samling 
fik ved samme lejlighed overdraget 
gamle skilte for iscremer produceret på 
mejeriet, som de nuværende beboere i 
”Det Grønne Mejeri” havde fundet på 
loftet på det gamle mejeri. 

Forespørgsel om kirkesti 
 

I maj måned blev fællesrådet af Århus 
Kommunes Vejkontor spurgt, om der 
var interesse for at få genåbnet den 
gamle sti mellem det nordvestlige Mun-
delstrup og Fårup. 

Efter snak med en lodsejer og en debat 
i Fællesrådet svarede vi vejkontoret, at 
vi er interesserede i en genåbning af sti-
en, hvis det ikke sker ved tvang, men 
ved samarbejde med lodsejerne. 

Ved landsbyens gadekær 



Tænk lige over det 
 

Der er mange gode grunde til at plante 
større træer i haven: træer giver læ. 
Mange fugle foretrækker at sidde højt, 
når de vil synge for os. Børn og børne-
børn har godt af at klatre i træer. Også 
mange spiselige godter kommer fra sto-
re træer (spisekastanie, valnødder). 

Store træer er ofte en pestilens for na-
boen, eller omvendt naboens store træer 
er til gene for en selv. I mindre haver 
kan større træer mod nord være gode at 
have, men hvad med de stakkels naboer 
mod nord? Store træer hører generelt 
kun til i store haver, hvor de ikke kan 
mørklægge hele haven eller generer na-
boer. Der er masser af træer og buske, 
der ikke bliver så høje og derfor egner 
sig til mindre og mellemstore haver. 

Kun få dage om året kan det føles vig-
tigere at sidde under et skyggefuldt træ, 
end at der er gode lysforhold i haven, 
men selv til en mindre have vil man 
kunne finde træer, der vil være egnet til 
at give kølig skygge, uden de behøver at 
blive høje. 

Fra Legepladsen i Sabro:   

Til alle forældre i 8. og 9. klasserne. 
Sabro har i denne sommer været udsat 
for meget hærværk, tyveri og uhensigts-
mæssig adfærd af unge mennesker her 
fra Sabro. 

Det ser ud til, de unge har mødtes til 
drukgilder flere aftener om ugen rundt 
på legepladserne i Sabros forskellige in-
stitutioner og ved spejderhuset. 

Mønstret har været det samme, mas-
ser af øl, spiritus og hash. 

Støjende adfærd, afbrænding af træ/
brædder (meget af det er stjålet andre 
steder end der, hvor bålet blev lavet). 
Der har også været en del hærværk i 
forbindelse med disse sammenkomster. 

Smadrede ruder. Knækkede træer. 
Brandskader på borde, bænke og byg-
ninger. Afbrænding af små cykler og an-
dre legesager. 

Udover de direkte ulovligheder har de 
unge efterladt et værre svineri, øldåser 
overalt, smadrede flasker bl.a. i bål og 
sandkasser. 

Vi ved, der også kommer unge udefra 
til disse sammenkomster, bl.a. unge 
over 18 år. 

Så vidt vi kan forstå, sørger disse un-
ge, (der er i bil), for forsyningerne af 
hash, øl og spiritus. 

Når man er mellem 15 og 18 år, er 
man en del af den ungdomskultur, der 
er omkring en. 

Det er ikke sikkert, man er i centrum, 
men så deltager man i yderkredsen og 
det er lige så godt. 

Alle de unge er med til at ’bære’ den 
respekt og moral, der hersker i en lokal 
ungdomskultur, både hvis man er anfø-
rer, eller den der ser på. 

Meget skal de unge selv lære og erfa-
re. Men de har også brug for, at deres 
nærmeste voksne er aktivt interesserede 
og vejleder dem om ret og rimeligt. 

Vi skal bl.a. lære dem at tage afstand 
fra tyveri og hærværk. Og at man ikke 
holder hånden over ’kammerater’, der 
opfører sig tåbeligt. 

Hvornår har du sidst snakket med dit 
store barn om, hvad de laver ude om 
aftnerne og i weekenderne og om, hvad 
de er vidne til, deres kammerater laver. 

Vi har et fælles ansvar for at sikre de 
unge en god og tryg start på voksenli-
vet, hjælp dem med at hjælpe sig selv, 
tag ansvar.     Personalet på legepladsen 

Eg og egesten ved Nørreris Voldsted 
 

Plantning af en ny eg, der er en direkte 
efterkommer af den gamle Niels Ebbe-
sens Eg, og indvielse af en sten for den 
gamle eg er berammet til fredag den 24. 
september kl. 10.  

Fjerde og måske femte og sjette klas-
ser fra Præstemarkskolen, Korsholm-
skolen, Hinnerup Friskole og Sabro-
Korsvejskolen kan forventes inddraget i 
ceremonien. Hinnerup Kommune har 
givet tilsagn om betaling for Fællesrå-
dets udlæg på 3.000 kr. til Egestenen. 

Følgende program for ceremonien er 
blevet foreslået på møde mellem de 4 
skoler: Velkomst, sang, plantning af eg, 
afsløring af sten, kort tale, servering i 
voldanlægget, sang, afskedsord.  

Fra Sabro-Korsvejskolens projekt 
vedrørende skolens udenomsareal og 
legepladser: 
 

Lørdag den 12. juni 2004 fra kl. 10.00 
til kl. 12.30 afholdt Sabro Korsvej-
skolens projekt vedrørende skolens 
udenomsarealer- og legepladser (også 
kaldet projekt www.pladsTleg.dk) et 
sponsorcykelløb, som en kulmination 
på et første halvår af 2004, hvor pro-
jektdeltagerne med en fantastisk opbak-
ning fra sponsorer, frivillige hjælpere/
forældre, skolen og elever skabte et øko-
nomisk fundament for projektets videre 
færd. 

Rammerne for sponsorcykelløbet blev 
igen skabt af drivkraften bag projektet 
 bestående af engagerede deltagere og 
frivillige hjælpere. Derudover havde vi 
den glæde, at der deltog 157 sponsore-
rede cyklister i form af primært elever, 
men også forældre, lærere/pædagoger 
og folk fra lokalsamfundet. 

Løbet blev skudt i gang af Borgmester 
Louise Gade, der forinden holdt en tale 
med støtte til projektet og ros til det fri-
villige engagement og de mange til-
meldte. To motorcykelbetjente fra Århus 
Politi fulgte deltagerne på vej de første 
to runder, hvorefter deltagerne blev 
sluppet løs på egen hånd. 

Løbet blev speaket af lærer Jesper Nor-
dentoft med en utrolig energi og gode 

kommentarer. Deltagerne cyklede alt 
hvad de havde lært under anførelse af 
lærer Allan Søndergaard (der kørte godt 
75 kilometer og dermed kørte over 
3.000 kroner hjem fra sine sponsorer). 
Energien udmøntede sig i mange 
samlede kilometer og over 51.000 spon-
sorerede kroner - det var fantastisk 
flot og over alt forventning.  

Med firmasponsorater målrettet til cy-
kelløbet og salg af drikkevarer, mad mv. 
under løbet gav det et samlet overskud 
på over 80.000 kroner. 

Suppleret med overskuddet fra de øv-
rige arrangementer gennem det første 
halvår af 2004 betyder det, at projektet 
har en økonomi der overstiger 
100.000 kroner. 

Vi føler, at økonomien begynder at føl-
ge med vores ambitioner omkring 
projektet. Det er realistisk at sige, at vi 
har fået et økonomisk fundament at ar-
bejde ud fra. Det vil ske med ansøgnin-
ger til fonde og puljemidler. Projektets 
arkitektgruppe har heller ikke ligget stil-
le omkring projekteringer og detailpla-
ner. I vil høre mere om dette arbejde i 
næste nummer af Informationsavisen. 

På vores hjemmeside   
 www.pladsTleg.dk er der mere informa-
tion omkring projektet, herunder spon-
sorcykelløbet. Vi er stolte af hjemmesi-
den og opfordrer alle til at checke den 
og følge med i projektet. 

Støtte i form af ideer, arbejdskraft, 
materialer og økonomi vil hjælpe pro-
jektet. Vi kan kontaktes via eksempelvis 
projektets e-mail info@pladsTleg.dk el-
ler via telefonnumre og adresser på pro-
jektets deltagere, der fremgår af hjem-
mesiden.                    Projektdeltagerne 

 

 

Husk julemarkedet i Spejderhytten 
lørdag den 27. og søndag den 28. 
november. 




