
Kære partner på MarselisborgCentret                                        13.03.2018 
 
I forbindelse med SPARK afholdes en række arrangementer (IndSPARK). IndSPARKene har til formål 
at styrke møder og fællesskaber mellem MarselisborgCentrets brugere, partnere og naboer til området 
samt at pege på nye måder at bruge  området som ramme for fællesskaber, bevægelse, rehabilitering, 
kreativt værksted og meget andet. 
 
MarselisborgCentrets udearealer står foran en stor og spændende omdannelse til i alt 45 mio. kaldet SPARK. Formålet 
med SPARK (Sundhed Park Aktiviteter Rehabilitering Klimatilpasning) er at klimasikre parken mod regn og skybrud og  
samtidig give helt nye muligheder for udendørs og meningsfuld rehabilitering samt nye fællesskaber for brugere, 
personale og naboerSPARK indvies i 2020. 
 
Imens vi venter på SPARK afholdes en række arrangementer kaldet IndSPARK. IndSPARKENE arrangeres som et 
årshjul med tilbagevendende arrangementer. IndSPARKene har til formål at igangsætte aktiviteter og dermed sikre at 
SPARK vil blive brugt i fremtiden af både MarselisborgCentrets forskellige partner samt af naboer. Et andet vigtigt 
formål med IndSPARKene er at få skabt et netværk mellem centret og folk udefra. Spektrum Arkitekter er, som en del 
af SPARK, hyret ind til at planlægge arrangementerne. 
 
Det er ambitionen at IndSPARKene bliver startskud til efterfølgende liv og aktivitet i parken.  
 
Vi håber at I som partner i Marselisborg Centeret vil være med! Både som deltagere i arrangementerne men også som 
med-planlæggere sammen med os. Vi vil gerne give jer indflydelse og mulighed for at være med til at planlægge de 
forskellige aktiviteter, så de giver mening for alle, brugere, borgere, fagfolk og naboer  
Vedhæftede bilag (Skema Årshjul og Invitationen til Walk the Park) giver indblik i, hvordan vi på nuværende tidspunkt 
forestiller os Årshjulet 2018:  
 
De første to arrangementer – Walk the Park, 6.maj og ’Uvante Udfordringer’ 9. juni – ligger temamæssigt fast. Men 
hvis I har supplerende idéer til disse dage, hvis I vil være med til at arrangere/ stå for noget eller ’blot’ deltage som 
gæster, hører vi meget gerne fra jer.  
 
Skemaet/Årshjul over arrangementerne skal ses som en brainstorm til samtlige årets indSPARK. Og her er der fortsat 
rig mulighed for at ’skubbe’ til alle øvrige arrangementer. Har I andre eller supplerende idéer til aktiviteter? Er der nogle 
af arrangementerne, som I vil være med-arrangører på?  
 
Ole Mygind fra MarselisborgCentret vil i løbet af marts måned kontakte jer mhp at tale  om ovenstående. Vi vil rigtigt 
gerne have jer med, så vi håber, I vil afse tid til at tænke over hvordan jeres organisation og jeres brugere på bedst 
mulig vis kan være med til at gøre IndSPARKENE relevante for jer og andre at deltage i. 
 
 
 
Venligste hilsner 
 
Sofie Willems & Joan Raun, Spektrum Arkitekter 
Kontakt: spektrum@spektrumarkitekter.dk eller 3131 0355/ 3131 0375   
 
 
 
Generelt er formålet med IndSPARK:  
•At udvikle kulturen omkring, hvordan personale, brugere og naboer kan bruge udearealerne (inspiration/øjenåbner/efteruddannelse) 
•At introducere nye aktiviteter i parken 
•At oplyse om projektstatus og evt. afprøve konkrete projekttiltag  
•At skabe fællesskab på tværs af de forskellige bygninger og naboer 
•At skabe medejerskab til parken 
•At afprøve og igangsætte, hvordan forskellige brugere kan deltage  
•At kommunikere SPARK internt og eksternt  


