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Repræsentantskabsmøde 16. april 2012 
Niels Ravnborg blev valgt som dirigent 
Der var fremmødt 27 repræsentanter fra 17 foreninger 

Formand Johannes Riis tog i sin beret-
ning udgangspunkt i en fremtidig byg-
gemodningssag, der omhandler 2 ud-
stykninger øst for Sabrovej fra Grønvej 
mod Astervej. Den ene udstykning ejes 
af Aarhus Kommune og grænser op til 
Rideklubben. Den anden udstykning 
ejes af en lokal borger, der ønsker at 
opføre tæt lavt byggeri. Forretningsud-
valget har til Aarhus Kommune udtrykt 
ønske om mere åbent lavt byggeri i beg-
ge udstykninger. 

 For kort tid siden udkom Vejdirekto-
ratets udredning til en motorvejsstræk-
ning på rute A26 fra Tilst til Hammel. I 
denne VVM undersøgelse har man flyt-
tet motorvejen så tæt på beboelser i 
Mundelstrup, at motorvejen vil grænse 
direkte op til adskillige nyudstykkede 
havearealer. Linjeføringen vil vende op 
og ned på den lokale trafik og medføre 
enorme gener for beboere og virksomhe-
der i området. Forretningsudvalget har 
indsendt høringssvar (se andetsteds i 
Informationsavisen), der klart udtaler, 
at det er uantageligt og i øvrigt stiller 
spørgsmålstegn ved, om der overhove-
det er behov for en motorvej på rute 
A26 i Aarhus kommune. 

 Repræsentanter fra forretningsudval-
get har deltaget i Fællesrådenes semi-
nar, hvor borgmester, rådmænd og em-
bedsværket har luftet planer for trafik, 
letbane, kultur, institutioner og byggeri 
på havnearealerne i Aarhus Kommune. 

 Forretningsudvalget har kontaktet 
Aarhus kommune med henblik på at få 
etableret fast gadebelysning fra 
Vistoftvej til institutionen Tryllefløjten 
samt for 85 huse i udstykningen i Røn-
nevangen. 

Debat: 
Der blev forespurgt til harmonien med 
nye boliger og institutioner. På tiden er 
børnetallene status quo og for visse 
institutioner endda vigende. 

 Forretningsudvalget har i mange år 
givet udtryk for, at mikset mellem frit-
liggende parcelhuse og tæt lavt byggeri, 
skulle ligge i omegnen 50/50. I forbin-
delse med udstykningerne i Rønnevan-
gen skred denne tendens til fordel for 
tæt lavt byggeri, og derfor har forret-
ningsudvalget slået hælene i for de ny 
udstykninger. Aarhus kommune må 
udstede garanti for, at skole og instituti-
oner kan kapere den udstykningsløs-
ning man vælger - nu og i fremtiden. 

 Repræsentantskabet bakkede op om 
forretningsudvalgets høringssvar: Man 
ønsker ikke en motorvej på strækningen 
Tilst-Hammel. 

Valg til forretningsudvalget. 
Ib Jensen blev valgt som afløser for fæl-
lesrådets mangeårige formand Johannes 
Riis. 

Da Ib Jensen også var på valg til for-
retningsudvalget, blev der en ledig 
plads. Sabro Fårup Beboerforening fore-
slog Kim Ole Larsen, som blev valgt.  

Steen Christensen blev genvalgt.  

Forretningsudvalget har konstitueret 
sig som følger:  

Næstformand Hanne Lunden 
Kasserer Jan Muldbjerg Jensen 
Sekretær Sten Christensen 
Uden portefølje Kim Ole Larsen. 

 Som suppleanter til forretningsudval-
get blev Berit Rousing genvalgt og 
Frank Rasmussen erstattede Søren Carl 
Rasmussen, som ikke ønskede genvalg. 

 Under Eventuelt redegjorde Lone 
Hansen, fra Sabro Biblioteks Venner 
(SBV), for spareplanerne for biblioteks-
området. Sabro Biblioteks åbning på 
torsdage bliver sparet væk fra 22. maj 
2012, men SBV forsøger at udsætte 
nedlæggelsen til sommerlukningen. 
Herefter påtænker SBV at holde åbent 
på torsdage ved hjælp af frivillige. 

VVM-undersøgelse  
af ny Viborgvej 
Fællesrådet har indsendt høringssvar 
26. april 2012, som i korte træk stiller 
spørgsmål om behovet for en motorvej i 
Århus Kommune. Høringssvaret kan 
ses andetsteds i Informationsavisen. 

Sabro-Fårup Beboerforening har rettet 
henvendelse til Vejdirektoratet vedr. 
dokumentationsmaterialet. Man har 
samtidig selv foretaget en minutiøs 
optælling af trafikintensiteten gennem 
Mundelstrup.   

Byrådet i Aarhus peger på den af Vej-
direktoratet fravalgte sydlige linjeføring 
samt nord om Lading (25. april 2012). 

Byrådet i Favrskov peger på en sydlig 
linjeføring, som går syd om Lading sø 
mens byrådet i Skanderborg peger på en 
nordlig linjeføring. 

Videre forløb: 
Vejdirektoratet færdiggør nu deres VVM-
undersøgelse, hvilket inkluderer en ind-
stilling til Transportministeren om en 
anbefalet linjeføring. Herefter vil det 
blive politisk behandlet i bl.a. Folketin-
gets Transportudvalg. Den 7. februar 
2012 blev det politisk besluttet for 13 
vejprojekter inkl. Ny Viborgvej, at der for 
nærværende ikke kan findes finansie-
ring til projekterne. 

På den baggrund må det imødeses 
med stor spænding, hvad det betyder 
for beslutningen om en Ny Viborgvej. Vi 
følger naturligvis sagen tæt og vil i de 
kommende numre af Informationsavi-
sen holde læserne orienteret. 



Længere 
venstresvingsbane 
Der er tale om forlængelse af venstre-
svingsbanen på frakørselsrampen i 
vestkrydset i frakørsel 47 Tilst. Dvs. den 
venstresvingsbane som benyttes af mo-
torvejstrafikanter, som kommer nordfra 
og kører af motorvejen ved Mundelstrup 
for at svinge mod Aarhus. 

Projektet vil gøre trafikafviklingen på 
frakørselsrampen mere smidig, idet 
Vejdirektoratet reducerer tendensen til 
at venstresvingende bilister spærrer for 
bilister som skal lige ud (mod Borum-
vej) eller til højre (mod Viborg). 

 
 

 
 

    
 

 

http://sabro-faarup-
lokalhistoriskesamling.dk/ 

 

Man kan maile til samlingen på adressen: 
safa.lokhist@gmail.com 

 

eller til lederen af samlingen 
Vagn Bødker på adressen: 

agva@mail.dk 
 

Gadelys til 
Tryllefløjten og Galaksen 

Aarhus Kommunes entreprenør, Ver-
do, har undersøgt den manglende gade-
belysning på området mellem dagli’ 
Brugsen og det tidligere posthus (nu 
Frisør og Blomsterhandel). Pt. har man 
lokaliseret problemstillingen, der i sin 
enkelthed går ud på, at ejeren af det 
gamle posthus betaler for gadebelysnin-
gen. Der arbejdes på en løsning. 

Torsdag fortsat åbent 
på biblioteket 
Aarhus Kommune er atter i gang med 
en sparerunde på bibliotekerne. 

For Sabro Biblioteks vedkommende 
betyder det, at der ikke mere skal være 
åbent om torsdagen. 

Det sker allerede med virkning fra 1. 
juni (første brugerbetjente åbningsdag 
er torsdag 7. juni). 

Det er Sabro Biblioteks Venner natur-
ligvis ikke glade for, så vi arbejder i 
skrivende stund på at lave brugerbetjent 
åbent om torsdagen. Og så vil vi tilbage 
til ”den sene lukketid”. Planen er at 
holde åbent fra kl. 16-19. 

Vi har argumenteret for at beholde 
vores torsdag ud fra, at det vil koste ca. 
125.000,- at lave selvbetjening på de 
biblioteker, hvor det kan lade sig gøre. 
Det kan rent fysisk ikke lade sig gøre i 
Sabro. For 125.000,- kunne der blive 
temmelig mange torsdagstimer i Sabro, 
men det blev ikke accepteret. 

Vi vil i den forbindelse gøre opmærk-
som på, at det ikke er med vores gode 
vilje, vi overtager bibliotekarernes arbej-
de, men omvendt finder vi det så vigtigt 
at bevare den i forvejen ret korte åb-
ningstid, at vi fortsætter med vores lør-
dagsmodel om torsdagen. 

Vi finder det også vigtigt, at der i for-
hold til skolen er et velfungerende bibli-
otek 

Vi havde håbet, at den nye ordning 
kunne vente med at træde i kraft til den 
nye sæson begynder efter sommerferi-
en. Vi har allerede haft en sparerunde i 
år, hvor den sene lukketid mandag og 
torsdag forsvandt. Det kunne så des-
værre ikke lade sig gøre. 

Vi holder fast i vores brugerbetjente 
åbningstid lørdag kl. 10-13. 

 Så vi forventer at åbningstiderne fra 
juni er følgende: 

Mandag kl. 14-18 med bibliotekar 
Onsdag kl. 10-15 med bibliotekar 
Torsdag kl. 16-19 brugerbetjent 
Lørdag kl. 10-13 brugerbetjent. 

Er der læsere, som har lyst til at tage 
en tordagsvagt er I meget velkomne til 
at kontakte Lone Hansen fra Sabro Bib-
lioteks Venner på telefon 86 94 83 61 
eller lone.hansen@feldheden.dk 

Kom og sig farvel til vores trofaste 
bibliotekar Dorthe Salamander, der går 
på efterløn til sommerferien. Det er ons-
dag den 27. juni fra kl. 16 på bibliote-
ket.                                 Lone Hansen 

Fællesrådets formål 
kan kort beskrives i fire punkter: 

At samle alle ikke kommercielle for-
eninger, institutioner, råd og bestyrel-
ser, i det følgende kaldet medlemsgrup-
per, i en paraplyorganisation for der-
igennem at styrke og inspirere hinan-
den til gavn for et godt og frugtbart 
sammenhold mellem beboere i området. 

At skabe gode sociale og kulturelle 
rammer for beboerne i området. 

At være koordinator og sekretariat for 
de tilsluttede medlemsgrupper i forbin-
delse med fællesaktiviteter og fælles 
henvendelse til myndighederne.  

At være en fremstrakt hånd til samar-
bejde for områdets beboere med politi-
kere, samt embedsmænd ved offentlige 
myndigheder. 

Den organisatoriske side varetages 
bl.a. via to årlige repræsentantskabsmø-
der, hvor alle medlemsforeninger kan 
møde med to deltagere. I det daglige 
varetages arbejdet af et forretningsud-
valg (FU) bestående af fem medlemmer, 
som vælges på forårets repræsentant-
skabsmøde. Medlemmerne af FU finder 
du på bagsiden af Informationsavisen. 

Informationsavisen, som du sidder 
med her, er en anden måde at opfylde 
formålet. Denne udgives februar, juni og 
oktober og omdeles til alle husstande i 
Sabro, Fårup, Mundelstrup, Kvottrup og 
Geding. 

 Informationsavisen er talerør for fæl-
lesrådets tilsluttede medlemsgrupper, 
der i kraft af det indbetalte kontingent 
har adgang til spalteplads. 

Artikler og oplysninger fra fællesrå-
dets medlemsgrupper, samt indlæg fra 
læserkredsen bringes i den udstrækning 
pladsen tillader og med forbehold for 
redaktionel bearbejdelse af stoffet. 

Manuskripter skal være redaktøren Ib 
Jensen i hænde senest 15. i måneden 
forinden udgivelserne i februar, juni og 
oktober. 

          Foto: Ib Jensen 

Sognemøde 
i Fårup-Sabro Sognegård 
onsdag den 22. august 2012 kl.19-21 
med emnet: Den moderne kirke i tiden. 

Hvordan skaber vi interesse for den 
moderne kirke, og hvordan skaber vi 
aktiviteter, gode forhold og muligheder 
for frivillige? 

Sigfred Lauridsen kommer og fortæl-
ler om Helligåndskirkens virksomheds-
plan og konceptet hertil. 

Sigfred Lauridsen er tidligere område-
chef fra Aarhus kommune og nuværen-
de menighedsformand for Helligånds-
kirken. 

Der vil deltage en sognemedhjælper 
fra Helligåndskirken, som fortæller om 
sit daglige arbejde blandt 200 frivillige. 

Der serveres kaffe ved mødet. 
                      Søren-Christian Glerup 



Fællesrådet for Sabro-Fårup har 
med interesse læst ”Udkast til 
VVM-redegørelse for en ny Viborg-
vej fra Aarhus til Søbyvad” 

Vi udtaler herved, at vi ikke mener,  
der er behov for en motorvej på denne 
strækning i Aarhus Kommune, da rute 
26, Viborgvej generelt kun er stærkt 
belastet på hverdage i tidsrummet kl. 7-
9 og kl. 15-17, og at nuværende forslag 
alene fra Tilst til Sabro, vil medføre 
langt højere trafikale gener for lokal-
samfundet end de problemstillinger 
VVM-redegørelsen for rute 26 lægger op 
til at løse – både nu og i fremtiden. 

 Ved at fravige kravet om en motorvej, 
vil nuværende køproblemer i ovenståen-
de tidsrum derimod kunne løses med 
langt færre anlægsomkostninger, hvor-
ved nuværende anlæg til til/afkørsel til 
E45 og Aarhus blot skal justeres. 

 Endvidere vil en anden løsning end 
nuværende rundkørsel ved Tilst Vester-
vej eliminere de kendte køproblemer i 
tidsrummet kl. 7-9 og kl. 15-17. 

Fællesrådet har tidligere rettet henven-
delse til Vejdirektoratet (VD) om 
køproblemerne, som 21. marts 2011 
svarede tilbage, at disse overvejende 
skyldtes problemer på den kommunale 
rute 26 strækning – fra/til rundkørslen. 
Hovedproblemet er i virkeligheden 
rundkørslen ved Tilst Vestervej, når 
trafikniveauet er højt.  

 Generelt mener vi, at der til gengæld 
er et stærkt behov for at Viborgvej ved 
Lading, Voldby og Svenstrup forlægges 
udenom disse byer, som er beliggende i 
Favrskov Kommune. 

 I nedenstående vil vi kort behandle 
en række mere konkrete punkter i VVM-
undersøgelsen i vort interesseområde. 

 
Stærkt forøget støjniveau ved Sabro 
og Mundelstrup 

Vi finder det stærkt betænkeligt, at 
man nu har valgt en linjeføring meget 
tæt på Mundelstrup og Sabro. Dette vil 

Foto: Ib Jensen 
 
Ifølge tabel 6.2. forventes ca. 23.000 

biler i døgnet at benytte motorvejsstyk-
ket fra Stillingvej-E45, mens kun 
14.000 biler forventes at benytte motor-
vejsstykket fra Stillingvej – Skander-
borgvej. Som ovenfor må disse tal bero 
på forkerte antagelser i modellerne eller 
simpelthen fejl i modellerne. Spørgsmå-
let er, hvor disse biler skal komme fra. 
En betragtelig del af den trafik, der skal 
sydpå, tager således Stillingvej direkte 
til tilslutningsanlæg 51 (Stilling) på 
E45. Vi skal derfor udbede os dokumen-
tation for VDs tal. 

 
Letbanen bør indtænkes 

Vi er fuldt ud opmærksomme på, at 
det er Vejdirektoratet, der står som byg-
herre. Det skal dog ikke forhindre os i 
atter at opfordre til, at man forsøger at 
samtænke letbanen i Aarhus med pro-
jektet. Således kunne man aflaste styk-
ket Aarhus-Hammel ved at føre letba-
nen til Hammel og nøjes med omlæg-
ning af vejstykkerne gennem Lading, 
Voldby og Svenstrup. 

 Vores konklusion er således, at etab-
lering af en motorvej på strækningen 
fra Tilst til Søbyvad ikke blot vil blive en 
dårlig Aarhus-historie, men også en 
dårlig samfundsinvestering. 

betyde et betydeligt støjtryk i disse om-
råder. Ved en forøgelse af maks. hastig-
hed fra 80 km/t til 130 km/t vil det iføl-
ge VDs egne tal betyde en støjmæssig 
forøgelse på 5-6 dB, hvilket svarer til en 
fordobling af støjniveauet.  

 

Linjeføring henover Sabros 
drikkevandsområde 

Syd- og midt-linjen er efter den ændre-
de føring i forhold til Økonomiundersø-
gelsen 2010 lagt ind over Sabro Vand-
værks indvindingsområde til den ny-
etablerede drikkevandsboring ved 
Eshøjvej. Dette finder vi stærkt betæn-
keligt og ud fra et forsigtighedsprincip 
også uacceptabelt, medmindre VD vil 
garantere, at der ikke kan ske forure-
ning fra vandafledning og partikler i 
luften fra motorvejen. 

 

Afvikling af trafik i krydset Sabro 
Korsvej vil blive stærkt problematisk 

Ifølge rapporten vil tilslutningsanlæg-
get på Stillingvej skulle betjene mini-
mum 9.000 biler i døgnet ud over lokal 
trafik som blot benytter Stillingvej – 
anslået 3-4.000 biler eller i alt 13.000 
biler. Dette vil betyde en betydeligt stør-
re belastning af krydset Sabro Korsvej 
(Stillingvej-Viborgvej), som vil kræve en 
betragtelig udbygning.  

 

Forventede trafiktal i 2020 mangler 
dokumentation 

En række trafiktal i tabel 6.1. og 6.2. 
(side 43) virker uforståelige og savner 
dokumentation.  

Ifølge tabel 6.1 vil der efter etablering 
kun køre 400 biler vest for Kærsvinget. 
Dette må bygge på den forudsætning, at 
alle i Sabro vil køre til Stillingvej og tage 
motorvejen derfra mod Aarhus, hvilket 
er i strid med hvad folk gør i dag og 
efter al sandsynlighed heller ikke vil 
gøre, hvis motorvejen etableres.  Stør-
stedelen af beboerne i Sabro vil derimod 
køre igennem Mundelstrup og give en 
øget trafikbelastning der. 

Lokalplan 904 
Grønvej mod Astervej 
Indstilling behandlet i byrådet 20. april 
2012, der påregner 165 boliger (tæt lav) 
i en udstykning og 39 (parceller) i en 
anden. Lokalplanforslaget er endnu 
ikke udsendt til høring, men fællesrå-
dets forretningsudvalg fastholder tidli-
gere udmeldinger om ligelig udbyg-
ningstakt mellem parcel og tæt lav be-
byggelse i lokalområdet. 

Rute 26 Søbyvad-Aarhus  



Menighedsrådsvalg 2012 
Det er af væsentlig betydning for lokal-
samfundet at værne om folkekirken og 
de værdier, som kirken står for. Det 
skulle helst afspejle sig i valget til me-
nighedsrådet, som foretager beslutnin-
ger. 

Det er vigtigt, at menighedsrådet be-
står af et bredt udsnit af lokalbefolknin-
gen, både unge og ældre. Derfor kan jeg 
kun opfordre alle, der har interesse heri, 
at opstille til valg som medlem af me-
nighedsrådet. 

Jeg håber med efterfølgende beskrivel-
se af mit mangeårige hverv i menig-
hedsrådet at kunne give sognebørnene 
lyst til at gå aktivt ind i menighedsråds-
arbejdet, som medlemmer af rådet. 

Jeg hedder Lise Sørensen, og er fra 
Fårup sogn, hvor jeg har boet i 40 år, 
men er nu bosiddende i Sabro sogn. 

Uden særlige forudsætninger eller 
forventninger til menighedsrådsarbejdet 
blev jeg i 1976, efter opfordring fra bor-
gere i Fårup, valgt ind i Fårup menig-
hedsråd. 

Indtil da havde jeg været medhjælpen-
de hustru, i min mands murerfirma og 
mor til vore børn. Menighedsrådsarbej-
det har undervejs været spændende, 
virket inspirerende og udviklende i mit 
daglige arbejde. 

Jeg har været med i menighedsrådet i 
36 år. De første fire år var jeg sekretær. 
Efterfølgende blev jeg valgt til formand i 
Fårup menighedsråd, og var formand 
fra 1980 indtil sammenlægningen med 
Sabro menighedsråd i 2004. Menig-
hedsrådet forsatte under navnet Fårup-
Sabro menighedsråd. 

I min tid i menighedsrådet har der 
været mange spændende opgaver. 

Her kan bl.a. nævnes opførelsen af 
Fårup-Sabro sognegård i 1986/87 og 
udvidelsen af samme i 2010/11. 

Salg af graverboligen i Fårup, bygning 
af graverfaciliteter ved Fårup kirke, ind-
førelse af automatisk klokkeringning 

Farvel til 
Sabro Bibliotek 
Siden 2004 har jeg arbejdet på Sabro 
Bibliotek. 

Det var min klare opfattelse, at fordi et 
bibliotek er lille - ja faktisk det mindste i 
kommunen - og ligger ude på landet, så 
kan der jo godt foregå noget. 

Og trods lille plads i for små lokaler, 
kan man da godt forsøge at gøre det lidt 
pænt og indbydende. 

Jeg mente også, at der godt kunne 
være aftenarrangementer for voksne, 
selv om der måske ikke altid kommer så 
mange. 

I alle årene har jeg haft en enestående 
opbakning fra brugere i Sabro, Borum 
og omegn. 

Jeg har f.eks. fået lov at skrive om 
biblioteket i diverse lokale blade, blandt 
andre det du sidder med i hånden. 

Da biblioteket sammen med alle de 
andre små biblioteker i kommunen var 
truet af lukning stablede borgerne i Sa-
bro sammen med de andre små sam-
fund en protest på benene, der gjorde, at 
bibliotekerne blev reddet. 

Senere dannedes foreningen ”Sabro 
Biblioteks Venner”, som støt har arbej-
det for og med flere arrangementer, 
længere åbningstid og større lokaler. 
Foreningen og de mange frivillige har 
været helt fantastiske og en kæmpege-
vinst for vores bibliotek. 

Jeg har altid sagt, at jeg ville aflevere 
et bedre bibliotek end det, der var der, 
da jeg kom. Det var ikke mindst takket 
være støtten fra lånerne og kollegerne 
på Sabro Korsvejskolen lige ved at lyk-
kes, synes jeg. Det er nu heller ikke me-
re ifølge statistikken det mindste biblio-
tek i kommunen! 

De sidste besparelser har dog sat ud-
viklingen noget tilbage! 

Og hvorfor udbreder jeg mig nu plud-
selig om dette. Jo, fordi dette bliver mit 
sidste indlæg i bladet. Jeg går på efter-
løn til sommer. 

Jeg vil gerne sige tak til alle for de år, 
jeg har været på Sabro Bibliotek. I har 
gjort dem til en oplevelse!  

Åbningstiden er indskrænket fra 1. 
juni, så der nu kun er åbent med betje-
ning 9 timer om ugen fordelt på 2 dage. 

Sabro Bibliotek har således indtil vide-
re åbent mandag fra 14-18 og onsdag 
fra 10-15. Lørdag med frivillig beman-
ding fra 10-13. 

Der arbejdes på at holde åbent med 
frivillige torsdag fra 16-19, men det er 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formand: 
Ib Jensen 

Eshøjvej 50, 8471 Sabro 
Telefon 40261118 

Mail: info@ibjensen.dk 
 

Næstformand: 
Hanne Lunden 

Stillingvej 111, 8471 Sabro 
Telefon 86949280 

Mail: lunden.hanne@gmail.com 
 

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: 
Kim Ole Larsen 

Gammel Viborgvej 121, 8471 Sabro 
Telefon 86213407 

Mail: kol.mundelstrup@gmail.com 
 
 
 

Informationsavisen udgives af fællesrådet. 
Hjemmeside: http://www.sabro-faarup.dk 
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mv. Jeg har været med i så mange år, at 
jeg også har deltaget i at ansætte vores 
nuværende sognepræst Bent Kim Jepsen 
i 1977. 

Menighedsrådet fastlægger gudstjene-
ster, planlægger aktiviteter i kirkeregi 
for børn, unge og ældre, administrerer 
folkekirkens virke i lokalområdet med 
dets bygninger og udgifter til dette i 
øvrigt. 

Det betyder meget at have et godt 
samarbejde mellem præst og menig-
hedsråd, og at støtte præsten i hans 
arbejde omkring de kirkelige handlinger 
omkring barnedåb, konfirmation, bryl-
lupper, begravelser/bisættelser mv. Det 
er jo her, de fleste besøger kirken. 

Mød op til fælles orienteringsmøde i 
Fårup-Sabro sognegård den 12. septem-
ber 2012.                     Lise Sørensen 

endnu i skrivende stund ikke helt på 
plads. 

Henvend dig til Lone Hansen, Borum, 
hvis du vil give en hånd med. 

Som sædvanlig er biblioteket sommer-
lukket 4 uger i juli, dvs. fra og med 1. 
juli til og med 28. juli. 

Efter ferien starter Karen Marchman, 
som også arbejder på Tilst Bibliotek, på 
Sabro Bibliotek i stedet for undertegne-
de.            Dorthe Salamander, bibliotekar  


