
 

 

 

 

SPARK 

SPARK Nyhedsbrev no 3 

SPARK LIV I PARKEN  

Vi er i fuld gang med at planlægge 

1. spadestik, som vil blive afholdt 

den 16. januar fra kl. 14.30-17.30. 

Overskriften SPARK LIV I PARKEN 
er temaet for dagen.(se bilag 1) 

Arbejdet med etablering af indkørsel 

til Kongsvangs Alle pågår. Samtidig 

bliver der arbejdet med det nye 

stiforløb, som skal forløbe langs en 

del af Jyllands Alle. I parken er den 

sidste bunker ved at blive frilagt, så 

den kan blive fugtsikret inden den 
igen jorddækkes. (se billede) 

Vide mere: Jan Johansen 2628 8955 

 

Ole har sidste nyhedsbrev liggende, 
så det kan I tilrette, efter behov. 

 

 

 

Der har været mange rektioner på opstarten af SPARK projektet 

Vi er glade for dem alle, også selv om vi ikke nødvendigvis er enige 

i det hele, som bliver sagt og vi forholder os til alt vi bliver 

præsenteret for. 

 

Vi forstår godt de, der ser forskrækkede til, for det ser voldsomt ud 

når store gravemaskiner kører rundt i deres park. Men vi er meget 

fortrøstningsfulde mht. det færdige resultat i 2021. Det bliver godt! 

 

Der er nye tegninger og plancher på vej og alle er velkommen til at 

kigge forbi til en snak og en kop kaffe i Café SPARK i bygning 20, 

hvor vi i starten vil have åbent hver onsdag fra kl. 11.30–13. Første 

gang den 11. dec.  Her kan man se planerne, høre om projektet og 

få luft for sine glæder og frustrationer - for der er begge dele. Du 

kan også aftale et andet tidspunkt med Ole Mygind 2133 7668 

 

Vi havde den 27. november besøg af ca. 25 mennesker, som  

sammen med Havefællesskabet i  Marselisborg Hospitalspark 

gravede flere tusinde påskeliljeløg op for at tage dem i pleje og 

komme tilbage med dem (nogle af dem) når den nye park skal 

indvies i 2021. Tak til alle der var med. 

 

Der er også planlagt tre workshop i januar, hvor der laves papir 

lamterner og – figurer som skal vises ved første spadestik (se bilag 

2) 


