
 

Langenæs kulturfestival - Grøn og Bæredygtig Langenæs 

 

Fredag den 13. september 

 

Kl. 10-12  Mød Snittemads og Mette på Snittebænken under Fyrtræet og 

  gå på opdagelse i Woodspirit 

 

Snittemads- og Mette vil gerne snitte en ske sammen med dig, og fortælle om hvordan de 

bruges i rehabiliteringen. De sidder på en bænk under fyrtræerne ved MarselisborgCentret, 

bygning 10 og snitter små skeer i træ. De viser dig, hvordan man gør, så du behøver ikke at 

have snittet før. Mads og Mette har både træ og knive med - og også lidt plaster :-) 

Skeerne bliver hængt op i træer og buske på området og bruges i forbindelse med 

genoptræning – hør hvordan.  

At sidde og snitte i træ giver dig en indre ro, hvor man for hvert snit kan se skeen blive mere 

og mere tydelig. Du vil helt sikkert nyde det, og når det vi snitter så også kan bruges til glæde 

for brugerne på MarselisborgCentret, er det et rigtig fint samspil. Vi håber der er nogen fra 

lokalområdet der bliver så interesseret, at de får lyst til at levere skeer til at hænge op. 

 

 

Kl. 12-13  Guidet tur i SPARK-projektet 

 

Vi glæder vi os til at fortælle om den forestående omdannelse af hele det 

grønne udeområde ved MarselisborgCentret, som bliver verdens første bypark hvor  

klimatilpasningsløsninger og sundhed går hånd i hånd og forener rehabilitering, klimatilpasning  

og folkesundhed i et 72.000 m2 grønt forsamlingshus. En ny fantastisk grøn/blå bypark for 

hele byen. 

SPARK kommer af Sundhed – Park – Aktiviteter – Rehabilitering og Klimatilpasning.  

Projektet har primært fokus på at opfylde verdensmålene 3, 11 og 13: Sundhed og trivsel, 

Bæredygtige byer og lokalsamfund samt Klimaindsats. 

Tag med på en guidet tur rundt og se stedet hvor søen kommer til at være, de nye bakker og 

stedet, hvor du kan få pulsen op, stedet for mindfullnes og fordybelse samt hør om planerne 

for den centrale plads, 100 meterstien og andre ting – bl.a. de nye planer for parkering! 

 

 

Kl. 16.30-18  Trojaborg Labyrint:  

 

- udforsk, leg eller dans i MarselisborgCentrets nye Trojaborg-labyrint 

Trojaborg-labyrinten er den ældste type labyrint, der findes. Den har været kendt lige siden 

bronzealderen. Trojaborge er bygget op af flere hundrede sten lagt i et bestemt mønster  

I Danmark findes der i dag ca. 20 moderne kopier af stenlagte Trojaborge, men ingen af de 

gamle historiske. 

Trojaborg-labyrinten er en såkaldt énvejs-labyrint. Man kan ikke fare vild og når man er nået 

ind til målet i midten, så har man været igennem alle gangene. Der er ingen blindgange. Man 

bliver ligesom ført hele vejen ind og ud. 

 

Søndag den 15. september 

 

kl. 11-12  SICK-project 

 

...og hold øje med et af Danmarks største udendørs træningsfællesskaber, SICK Project, der 

giver den gas ved Marselisborg Centeret  søndag den 15. September 11.00.  

 

ALLE kan være med……ALT er gratis……ALT kan ske……KOM MED! 


