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Rull-midler 
Torsdag d. 15. april var Fællesrådet 
for Sabro-Fårup sammen med repræ-
sentanter fra lokale børn og unge 
institutioner i Sabro af Styregruppen 
for RULL inviteret til at deltage i 
RULL-processen i område 13 på Sa-
bro-Korsvejskolen.  

Hanne Lunden og Johannes Riis 
deltog fra fællesrådet. 

Formålet med mødet var, at en 
bred kreds af interessenter bidrog 
med deres syn på styrker og svaghe-
der i området og på den enkelte sko-
le og institutioner i forhold til områ-
dets vision. 

Først var der kl. 17 velkomst, ram-
mesætning, præsentation af RULL 
og områdevision for område 13, og 
de lokale ledere fortalte om deres 
idéer til at omsætte visionen lokalt. 

Efter et let aftensmåltid var der 
gruppevis arbejde rundt om et kort 
over området med fokus på, hvad 
fungerer godt og mindre godt i for-
hold til områdevisionen, og seks 
principper for fremtidens børnebyg-
geri. 

Til sidst var der opsamling på afte-
nens kommentarer og orientering om 
den videre proces. 

Bededag den 30. april deltog over 150 personer i indvielsen af den nye fløj på 
Fårup-Sabro Sognegård, der flerdobler mødekapaciteten og indeholder det i 
kubikmeter største mødelokale i hele provstiet - dejligt lyst og med en fanta-
stisk udsigt over ådalen.   

Viborgvej økonomi 
På vores næstformands møde med Tra-
fik og Veje den 12. januar i år blev det 
nævnt, at økonomiundersøgelsen af 
forlægningen af Viborgvej ville være 
afsluttet ultimo marts. Da vi ikke havde 
hørt noget før forretningsudvalgs-mødet 
den 29. marts, rykkede vi for svar, men 
fik at vide, at man foreløbig holdt På-
skeferie. Vi har senere rykket igen, men 
vi har ikke fået noget svar derpå endnu. 

Kl. 12.15 efter festgudstjeneste i Sabro 
Kirke strømmede det ind med folk til 
indvielsen af den nye sognegårdsfløj. 
Folk nød det højloftede, smukke og lyse 
mødelokale, der med åben foldedør er 
på 174 kvm. Ud over dejlig mad, taler 
og en sang skrevet til indvielsen var der 
underholdning af Sabrokoret og Solko-
ret, der også optrådte sammen. Flere års 
ønsker om øget kapacitet i sognegården 
fik menighedsrådet i vinteren 
2007/2008 i samarbejde med arkitekt 
Th. Termansen, Århus, udmøntet i et 

Ny sognegårdsfløj indviet 

forslag til projekt, der 27. marts 2008 
landede på provstiudvalgets bord og 
allerede to år og én måned senere kun-
ne indvies. Ud over det store mødeloka-
le, der også kan deles i to, rummer den 
nye fløj teknik- og depotrum og nyt 
indgangsparti, ligesom hele sognegår-
den i forbindelse med tilbygningen tilfø-
res fjernvarme. Det samlede projekt har 
kostet 5,5 mio. kr., og det virkeligt 
spændende bliver nu at få fyldt det liv i 
huset, som fra start har været det egent-
lige formål.   



Repræsentantskabsmødet 19. april 
Niels Bue Ravnborg blev valgt som dirigent, konstaterede indkaldelsen udsendt rettidigt og optalte 
forsamlingen til 19 personer,  

Beboerforeningen 
gør opmærksom på et par forestående 
arrangementer: 

Den 23. juni kl. 19.00 holdes Sankt 
Hans Aften på legepladsen, Vistoftvej 
30, Sabro. 

Mandagene den 16., 23. og 30. au-
gust er der svæveflyvning fra flyveplad-
sen på Bavnehøjvej 11, Tilst. Man mel-
der sig til en flyvetur ved at kontakte 
Johannes Riis, telefon 86244025 eller e-
mail: riis@riis.mail.dk 

Indmeldelse i foreningen kan ske på 
biblioteket eller til kasserer Bodil Smidt. 

Endnu er efterårets arrangementer og 
udstillinger blot i støbeskeen.  

Kig ind på bibliotekets hjemmeside 
http://www.aakb.dk/sabro og i lokalbla-
dene for at holde øje med, hvad det bli-
ver til. Det bliver garanteret spændende.  

Sabro Bibliotek har normalt åbent 
mandag og torsdag fra 14-19 og onsdag 
fra 10-15. 

Husk også Sabro Biblioteks Venners 
forsøg med lørdagsåbent med frivillig 
bemanding på Sabro Bibliotek. 

Der holdes åbent alle lørdage i biblio-
tekets normale åbningsperioder fra 
kl.10 til kl. 13. Det er meningen, at for-
søget skal løbe frem til sommerferien 
2010. På bibliotekets hjemmeside og på 
opslag på biblioteket kan man se hvilke 
lørdage, det præcis drejer sig om. 

Vi regner med, at forsøget bliver til en 
permanent ordning efter sommerferien. 

                   Venlig hilsen personalet 

 
Fællesrådet for Sabro-Fårup 

kan også kontaktes via 
e-mail på adressen: 

faellesraadsabrofaarup@aarhusmail.dk 

der repræsenterede Sabro-Fårup Lokal-
historiske Samling, Sabro-Fårup Bebo-
erforening, Sabro Spejdercenter, Sabro 
Kunstforening, Fagbo afd. 13, Fagbo 
afd. 14, Fagbo afd. 23, Grundejerfore-
ningen Damgårdens Jorder, Repræsen-
tantskabet Grønagerparken, Grundejer-
foreningen Vistoftgårdens Jorder, Sabro-
Mundelstrup Socialdemokratisk For-
ening, Sabro-Fårup Venstrevælgerfore-
ning, Sabro-Fårup Fælles Menigheds-
råd, Brugerrådet ved Sabro Lokalcenter, 
Bibliotekets Venner og Eshøjspillet. 

Formandens beretning omhandlede 
seminar på rådhuset den 3. marts. 

Møde med Midttrafik om busplaner 
den 22. marts på lokalcentret.  

Vores næstformands møde med Trafik 
og Veje den 12. januar og økonomiun-
dersøgelsen af forlægningen af Viborg-
vej.  

Tankerne om en City Lufthavn på 
Østhavnen i Århus. 

Møde med Styregruppen for RULL- 
midler på Sabro-Korsvejskolen torsdag 
d. 15. april, og ros til det øvrige forret-
ningsudvalg i Fællesrådet for Sabro-
Fårup.  

Ved en kort debat, blev det præciseret, 
at den væsentligste forandring i de nye 
busplaner er, at linje 114 er sat til at 
køre uden om Mundelstrup. 

Fællesrådet vil arbejde for, at Linje 
116 kan opsamle passagerer i Borum. 
Det er uforståeligt, at beboere i Borum 
skal have besvær med at komme til 
centerbyen Sabro. 

Kasserer Jan Jensen forelagde det revi-
derede regnskab, der viste et godt over-
skud p.g.a. bl.a. anbringelse til høje 
renter, og max. tilskud fra kommunen. 

Der var ingen indkomne forslag. 

Kontingentet forblev uændret (for 17. 
år i træk) på 150 kr. pr. medlemsgrup-
pe. 

Formand Johannes Riis, næstformand 
Ib Jensen og sekretær Erik Steen Chri-
stensen blev alle genvalgt. 

Tre personer blev opstillet til supple-
antposterne, hvorfor der blev afholdt 
skriftlig afstemning. Berit Rousing blev 
valgt som 1. suppleant med 17 stem-
mer, og Kirsten Ihler blev valgt som 2. 
suppleant med 15 stemmer. 

Jane Søgaard og John Futtrup blev 
genvalgt som revisorer, og Bodil Smidt 
blev valgt som revisorsuppleant. 

Næste ordinære repræsentantskabs-
møde blev fastsat til mandag den 25. 
oktober 2010. 

Under punktet ”Eventuelt” oplyste 
Birgit Møller Pedersen, at Sabro Lokalhi-
storiske Samling har fået en hjemme-
side, der kan findes på adressen: 
www.sabro-faarup- 

                     lokalhistoriskesamling.dk 

Dirigent Niels Bue Ravnborg takkede 
herpå forsamlingen for en rolig, men 
hurtig afvikling af repræsentantskabs-
mødet på knap en time. 

Formanden takkede dirigenten og 
forsamlingen for det samme, og annon-
cerede derpå kaffebord med othellolag-
kager, som man hyggede sig med i end-
nu en lille time. 

 

Det har været en kold vinter, og foråret 
har heller ikke været noget at prale af. 
Men det bliver trods alt sommer også i 
år. 

Vi har sommer-lukket på Sabro Biblio-
tek i ugerne 27, 28, 29 og 30. Eller fra 
og med 2. juli til og med 31. juli. 

Vores ferie er altså betydelig kortere 
end skolernes ferie. Bøger lånt på Sabro 
Bibliotek i juni har 2 måneders lånetid. 

Der er altså ingen grund til at holde 
igen med læsningen i ferien.  

Der er masser af rejseguides og krimi-
er, som nok skulle kunne sikre en vel-
lykket sommerferie. 

Mandag 6. september kl. 19.00 er der 
generalforsamling i foreningen Sabro 
Biblioteks Venner. Generalforsamlingen 
foregår på skolens lærerværelse, som 
ligger i tilknytning til biblioteket. 
Foreningens formål er at støtte Sabro 
Bibliotek, udbrede kendskabet til biblio-
teket og inddrage lokalbefolkningen i 
bibliotekets aktiviteter. 

Sommer på Sabro Bibliotek 



Billedet herover viser de pavilloner, som Århus Kommune har opstillet som forsøg 
med tidligere skolestart for børnehaveklasser ved 3 skoler i Århus Kommune. 

I Sabro startede børnene således i børnehaveklassernes skolemiljø allerede den 3. 
maj i år. 

Skoleledelsen oplyser, at formålet med dette nye pædagogiske initiativ er, blandt 
andet, at de kommende børnehaveklassebørn fra de forskellige børnehaver skal lære 
hinanden og skolen at kende på en grundigere måde end ved hidtidige traditionelle 
velkomstaktiviteter.     

De kommende ca. 62 børnehaveklassebørn og 9 pædagogiske medarbejdere fra 
dagtilbuddet har base ved dagens start og slutning i skolens festlokale før kl. 9.30 
og efter kl. 14.00.   

Det er dagtilbuddet, der er ansvarlig for børnene i denne periode. Børnene vil delta-
ge i børnehaveklasserne og SFO i forhold til de uligheder, som den planlagte under-
visning og SFO giver mulighed for samt låne lokaler og faciliteter på skolen, når der 
er mulighed for det. 

Børnene opdeles i 3 hold med ca. 20 børn og 3 pædagogiske medarbejdere tilknyt-
tet og underhold med 7 børn og en medarbejder, når de skal lave aktiviteter og del-
tage i undervisning/SFO. 

Introduktion af udefra kommende børn (der ikke går i Sabro dagtilbud), afklares 
senere.  

Man ser dette tiltag som et godt skridt i retning af en forbedret overgang mellem    
dagtilbud og skole, og er en understregning af skolens ønske om at have et godt     
samarbejde på tværs af institutionerne til gavn for børn og unge i Sabro. 

Skolen ønsker børn, forældre og personale fra Sabro dagtilbud velkommen. 
Skolen håber, alle der møder dem på skolen vil tage godt imod, så det bliver en 

god oplevelse at starte i skole for de nye børnehaveklassebørn og deres forældre.  

Tidlig skolestart 

Kollektiv Trafik ved Niels Schmidt fra 
Trafik og Veje.  

Letbanen og den kollektive trafikplan i 
høring. 

Under debatterne tilbød både den nye 
rådmand for Teknik og Miljø, Laura 
Hay, og afdelingslederen fra Kollektiv 
Trafik at komme ud til møder med de 
enkelte fællesråd.  

Og de tilbud har vi taget imod.  
Først med et møde her i lokalcentrets 

sal den 22. marts med afdelingslederen 
fra Kollektiv Trafik om de nye busplaner 
med A og B ruter fra 2011. 

Og midt i august har vi inviteret den 
nye rådmand for Teknik og Miljø, Laura 

Seminar 
på rådhuset 3. marts 
Fællesrådets formand og næstformand 
var til fællesråds-seminar på rådhuset i 
Århus den 3. marts. 

Der var en interessant dagsorden, som 
arbejdsgruppen med repræsentanter fra 
andre fællesråd havde sat sammen. 

Emnerne var: 

1) Hvorledes kan fællesrådene hjælpe 
hinanden.  

2) Om embedsmænds deltagelse i 
lokale møder. 

3) Drøftelse af perspektiver i digitalise-
ring af valghandlinger 

4) Stier i det åbne land v/Mogens 
Bjørn Nielsen, Natur og Miljø 

5) Aktiv Århus Puljen v/Thorkild 
Green, Planlægning og Byggeri. 

De to sidste emner viste sig at indehol-
de puljer til stiforbindelser og til byrum 
og grønne områder. 

Den første pulje til stier i det åbne land 
er en pulje på 50 til 150 tusinde kroner 
til at lave stiforbindelser - primært imel-
lem eksisterende stier. 

Den pulje overvejede vi at få midler fra 
til etablering af stiforbindelse fra Sabro 
Kirke til Grusbjerg Skov. 

Men hos Vejkontoret står dette projek-
tet på vores ønskeseddel til 850.000 kr. 
i form af et fortov fra Sabro Kirke til 
Grusbjerg Skov.  

Puljen rækker derimod ikke meget 
længere end til trampede stier med grus 
på til typisk at forbinde andre stier med, 
fik vi at vide på mødet. 

Den anden pulje er på 9 millioner, 
lavet af 3 millioner fra 3 forskellige ma-
gistrater. 

Den kan bruges til byrum og grønne 
områder. Vi arbejder på at søge til et 
grønt område med minimal vedligehol-
delse (helt i kommunens nutidige ånd) 
vest for Stillingvej. Og til et lille byrum 
med bænk på hjørnet af Gammel Vi-
borgvej og Rødkærvej i Mundelstrup. 

Efter en times spisepause i rådhushal-
len med god beværtning fortsatte den 
udmærkede dagsorden med bl.a.: 

Drøftelse af generelle emner med borg-
mester Nicolai Wammen og rådmand 
Laura Hay fra Teknik og Miljø. 

Stadsarkitekt Gøsta Knudsens visio-
ner for den kommende byudvikling i 
Århus.  

Hay, med på en byvandring i stil med 
den byvandring vi foretog med de to 
byrådspolitikere Ango Winther og Ejgil 
Rahbek i slutningen af oktober forud for 
kommunalvalget den 17. november i 
fjor. 
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Formand: 
Johannes Riis 

Gl. Viborgvej 106, Mundelstrup, 8471 Sabro 
Telefon 86244025 

Mail: riis@riis.mail.dk 
 

Næstformand: 
Ib Jensen 

Eshøjvej 50, 8471 Sabro 
Telefon 40261118 

Mail: info@ibjensen.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: charlie1@post10.tele.dk 
 

Uden portefølje: 
Hanne Lunden 

Stillingvej 111, 8471 Sabro 
Telefon 86949280 

Mail: hac@privat.dk 
 
 

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 Ivan Cramer. 
 

Redaktør og ansvarlig i henhold til presseloven: 
Johannes Riis.  

 

Oplag: 1600 eksemplarer 
Tryk: Huset, Århus C. 

Vi kørte på med 3 ønsker: 
1) At få tidligere og senere afgange for 
vores lokale busser, 
2) At få stoppesteder på Park Alle eller 
Banegårdspladsen til vores busser. 
3) At få Sabro ind i takstzone 3. 

En af lederne lovede at se på at give 
os en afgang et kvarter senere om afte-
nen, så bl.a. sygeplejersker i aftenvagt 
har en større chance for at bruge busser 
fra arbejdet. 

Stoppesteder på Park Alle eller Bane-
gårdsplads blev noteret, men ikke lovet. 

Det samme med takstzoner, som man 
ikke vil røre ved i øjeblikket, men som 
de erkendte er tyndere på vestsiden af 
Århus end nord og syd for byen. 

Men vi kom også rundt om andet. 
Således blev vi lovet, at man ville se 

på at lave et stoppested for linje 116 ved 
Sabro Korsvej. De har dog efterfølgende 
meddelt os ikke at være i stand dertil. 

Da jeg på fællesrådets forretningsud-
valgsmødet den 29. marts berettede om 
Kurts og mit møde med Midttrafik, 
mente forretningsudvalget, at det var på  

sin plads at tage fat i takst-systemet 
netop nu, hvor Midttrafik "visker tavlen 
ren” - ryster posen og vil starte på en 
frisk med busruterne. 

Fællesrådet vil gerne skrive læserbreve 
om skævheden i takstzonerne. Læser-
brevene vil næstformanden skrive og 
indsende, så Midttrafik ikke kun får 
brokkerierne fra Kurt Ærenlund og fæl-
lesrådets formand. 

Fællesrådets sekretær har indsendt 
følgende korte kommentar til kommu-
nen til de foreløbige letbaneplaner: 

”Sabro-Fårup Fællesråd kan tilslutte 
sig projektet med det skitserede oplæg til 
en letbane. Herudover burde en lignende 
løsning indtænkes i relation til en for-
ventet udbygning/løsning af de trafikale 
problemer på A26 (Viborgvej) indenfor 
kommunegrænsen for at nedbringe ud-
slippet af CO2 - evt. videre til Hammel”. 

Sabro-Fårup Beboerforening har også 
opfordret brugere af bus nr. 114 til at 
protestere mod omkørslen af Mundel-
strup i de nye busplaner.  

                                    Johannes Riis 

Møde om busser 
Den 22. marts havde Kurt Ærenlund, der tegner sig for fællesrådets 
trafikudvalg, samt fællesrådets formand møde på Lokalcenter Sabro 
med to ledere fra Midttrafik 

Kl. 20.00 drikker vi kaffe og safte-
vand, og herefter rydder vi op. 

I det første år har programmet været 
tilrettelagt med foredragsholdere, hvor 
deltagerne var mest begejstrede for Ruth 
Birk Christensen, der viste lysbilleder og 
fortalte så levende om Soldater Missio-
nens arbejde i Afghanistan, at selv Kri-
stian på 12 år valgte dette foredrag frem 
for at spille bordtennis. Vi er typisk mel-
lem 20-30 personer pr. aften med børn 
fra 1-12 år. 

Menighedsrådet har betalt nye PULS 
sangbøger, som Fredagsfamilien har 
taget i brug i foråret. 

Med venlig hilsen 
Søren-Christian Glerup 
Medlem af menighedsrådet 

Programmet for efteråret 2010 er tilret-
telagt, så deltagerne bliver mere rystet 
sammen. 

Vi er meget åbne over for at udvide 
vores kreds samt modtage idéer til pro-
gram. 

Fredagsfamilien samles kl. 18.00 i 
Sabro sognegård, hvor intet andet er 
anført. 

Fredag den 20. august 2010 
Bålaften ved spejderhytten kl. 18.00 
Underholdning v/Bodil Dahl 
Tilmelding senest søndag den 15. 

august 2010. 
Fredag den 17. september 2010 
Vi mødes ved sognegården kl. 17.00 
Byvandring v/Vagn Bødker 
Tilmelding senest søndag den 15. 

september 2010. 
Fredag den 29. oktober 2010 
Dans med lette, kvikke trin v/Bodil 

Hegelund 

Program for Fredagsfamilien 
Tilmelding senest søndag den 24. 

oktober 2010. 
Fredag den 19. november 2010 
”At rejse er at leve” 
Kirsten og Finn tager os i ord og bille-

der med til Australien og New Zealand 
Tilmelding senest søndag den 14. 

november 2010. 
Deltagerne betaler selv for maden. 
For nærmere information om pris og 

tilmelding: Søren-Christian Glerup, tlf. 
87 62 90 55. 

Hvad er Fredagsfamilien? 
Fredagsfamilien er startet af menig-

hedsrådets aktivitetsudvalg i efteråret 
2009. Formålet med Fredagsfamilien er 
at skabe relationer mellem familier i 
sognet. Vi mødes ca. en gang om måne-
den i Sabro sognegård til fællesspisning 
kl. 18.00 og efterfølgende voksen- og 
børneprogram kl. 19.00. Børneprogram-
met er med fortælling og kreativ leg. For 
de større børn er der bordtennis. 
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