
‘WALK THE PARK’ 06.05.18 KL 10-14

Sammen byder vi foråret velkommen

Vi sår blomster og græskar, prøvekører el-cykler, tester Softfits bevægelsesredskaber, 
møder børn, unge og gamle, ser på byhaver og bigård, plukker og tilbereder parkens 
urter og giver muligheden for at spise sin søndagsfrokost sammen i det grønne eller 
bare hygge og nyde samværet sammen. Walk the Park er mest af alt en fælles forårs-

dag i parken.  

PROGRAM

10.00    •          Velkomst

10.15  • Sanketur og tilberedning af parkens urter*  
• Natursamskaberne byder udenfor

- besøg i bigården og etablering af blomsterbed
• Indvielse af SPARKX - afprøv ‘Softfit’
• Aktiv Generation - et socialt bevægelsesprojekt for ensomme ældre

og yngre medborgere**
• Åben have v/ Haveselskabet Marselis

11.00 • Indvielse af solceller til opladning af elcykler

12:00     • Søndagsfrokost i det grønne***

* Sanketur er gratis men kræver tilmelding til: spektrum@spektrumarkitekter.dk
** 
*** 

Aktiv Generation er gratis men kræver tilmelding til: ag@studenterhusaarhus.dk 
Frokosten koster 50 kr. pr. pers. Børn under 12 år 25 kr og kræver tilmelding  
senest d. 23. april på: MarselisborgCentret.dk/det-sker

For mere information kontakt Ole.mygind@stab.rm.dk eller tlf: 21337668

Alle er velkomne!

I forbindelse med omdannelsen af Marselisborg Parken (SPARK) afholdes en række 
arrangementer (IndSPARK) i parken. IndSPARKene har til formål at styrke møder og 
fællesskaber mellem MarselisborgCentrets brugere og naboer i området samt at pege 
på nye måder at bruge parken som ramme for fællesskaber, bevægelse, rehabilitering, 
kreativt værksted og meget andet. 

IndSPARK MAJ faciliteres af: Natursamskaberne, Havefælleskabet Marselis, 
MarselisborgCentret, Kantinen, Studenterhus Aarhus, ÆldreSagen og Bevæg dig for 
Livet – Senior bestående af DGI, DAI, Aarhus kommune og Spektrum Arkitekter.

ÅRSHJULET 2018

MAJ d.6.
‘Walk the park’ 
Forårsfornemmelser i parken

JUNI d.9.
‘Uvante udfordringer’
Et anderledes orienteringsløb

JUNI d. 23.
‘Fyrig Sankt Hans’
Bevægelse, balance og bål

AUGUST 
‘Høstfest’
Der sankes, og et måltid tilberedes og 
spises

SEPTEMBER
‘Naturlyrik’
Kultur i parken som del af Langenæs 
Kulturfestival

OKTOBER 
‘Æblets dag’
Mostning, print og leg med parkens 
æbler

NOVEMBER
‘Græskar’
Suppe og lanterne laves ud af græskar

DECEMBER
‘Vintervarm’
Få varmen med naturlig træning

IndSPARK MAJ

www.marselisborgCentret.dk/det-sker


Sanketur og tilberedning af 
parkens urter v/ AnneMette Olesen
Kom med på sanketur i Marselisborg 
Parken og få øjnene op for parkens 
mange spiselige planter. Når vi har 
sanket, tilbereder vi sammen urtesalt, 
urtesukker og evt pesto. Alle deltagere 
får opskrifter med hjem. Arrangementet 
er gratis men kræver tilmelding til: 
spektrum@spektrumarkitekter.dk

Kontakt info@anemetteolesen.dk / 
tlf: 23404309, hvis du vil vide mere.

Natursamskaberne byder 
udenfor
Find sanserne frem når Natursamska-
berne tager dig med i bigården og i 
fælleshaven, hvor du inviteres til at så 
sommerblomster. Kræver ingen tilmel-
ding.

Kontakt natursamskaberne@gmail.com 
/ tlf: 28258852/ 23477214, hvis du vil 
vide mere.
  

Indvielse af SPARKX 
- afprøv ‘Softfit’
SPARKX er et eksperimentarium for 
udvikling og afprøvning af faciliteter og 
redskaber til udendørs rehabilitering og 
træning, således at disse er tilgængelige 
for alle. Softfit er de redskaber, der er 
placeret på plænen foran bygning 3. Af-
prøv redskaberne og få sved på panden. 
Vi mødes ved MarselisborgCentret ved 
bygning 3 og kræver ingen tilmelding.

Kontakt Ole.Mygind@stab.rm.dk/ 
tlf.: 21337668, hvis du vil vide mere.

Aktiv Generation
I et samarbejdsprojekt mellem Studen-
terhus Aarhus, ÆldreSagen og Bevæg 
dig for Livet – Senior bestående af DGI, 
DAI og Aarhus kommune vil vi skabe et 
bevægelsesprojekt, hvor ensomme ældre 
får besøg af yngre medborgere, der øn-
sker at bevæge sig mere, og gerne sam-
men med en ældre medborger, hvorved 
motionen også får et socialt perspektiv. 
Aktiv Generation er gratis men kræver 
tilmelding til: ag@studenterhusaarhus.
dk. Vi mødes ved bygning 1. 
Arrangementet er gratis men kræver til 
tilmelding til: ag@studenterhusaarhus.dk

Kontakt  ag@studenterhusaarhus.dk / 
tlf: 23958442, hvis du vil vide mere.

Åben have v/ Haveselskabet Marselis
Kom og få en snak om haverne og 
fællesskabet og tag endelig havehand-
skerne med, hvis du har lyst til at give en 
hjælpende hånd.

Havefællesskabet i Marselisborg 
Hospitalspark er en forening, som har 
til formål at gøre det muligt for alle at 
være med til at opdyrke en del af parken, 
skabe mere aktivitet i parken og være 
et mødested for folk med havedrømme. 
Alle har mulighed for at få en have og 
kan blive skrevet på venteliste.

Kontakt info@have-marselis.dk, hvis du 
vil vide mere.

Indvielse af solceller 
Prøv en el-cykel og få historien om sol-
cellerne på taget.
NRGI har doneret penge, så Marselis-
borgCentret i forbindelse med SPARK 
har mulighed for at etablere en ladesta-
tion til el-cykler og elcootere mv. Lade-
stationen er baseret på solceller. Dermed 
håber vi, at vi kan være med til at gøre 
det attraktivt for dig at du benytter din 
el-cykel til, fra og i arbejdet. 

ProMovec (el-cykel virksomhed i Aarhus) 
har doneret to el-cykler, som ansatte 
på MarselisborgCentret kan booke til 
hjemmebesøg og andre formål. Vi mø-
des ved bygning 12/13 og kræver ingen 
tilmelding.

Kontakt Ole.Mygind@stab.rm.dk/ tlf.: 
2133 7668, hvis du vil vide mere.

Søndagsfrokost i det grønne 
Som en del af Walk the Park er der 
mulighed for at spise din søndagsfrokost 
på MarselisborgCentret. Hvis vejret er 
godt, sidder vi ude, hvis ikke sidder vi i 
kantinen. MarselisborgCentrets kantine 
laver et ta´selv bord.

Frokosten koster 50 kr. pr. pers. 
Børn under 12 år 25 kr. Frokosten kræver 
tilmelding senest d. 23. april på: 
MarselisborgCentret.dk/det-sker

Kontakt Ole.Mygind@stab.rm.dk/ 
tlf.: 21337668, hvis du vil vide mere.
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