
FÆLLESSPISNING & GRÆSKAR-VÆRKSTED
IndSPARK 08. November 2018
Kom og vær med når MarselisborgCentret afholder ’Fællesspisning med 
græskar-værksted’ i Marselisborg Parken. Her skal vi først lave smukke 
lanterner og varm suppe ud af græskar. Bagefter inviterer Marselisborg-
Centrets kantine til Fællesspisning med Mortens And på menuen.

Vi mødes ved petanquebanen ved bygning 20, MarselisborgCentret.

PROGRAM KL. 15 - 19
15.00 - 15.10:  Velkomst v/ Ole Mygind, MarselisborgCentret 
  og Anita Søholm, biolog og naturildsjæl 

15.10 - 16.50: Gratis ’Græskar-værksted’
  Anita lærer os, hvordan vi kan lave smukke lanterner ud af græskar.  
  Græskar-kødet bruger vi bagefter til at lave lækker efterårssuppe  
  over bål. Når vi er færdige pynter vi op med lanternerne og byder på  
  lækker græskarsuppe til dem, der kommer til fællesspisning.

16.50 - 17.00 Fælles afrunding på Græskar-værkstedet 
  ved Anita Søholm og Ole Mygind 

17.00 - 19.00: Fællesspisning i kantinen
  MarselisborgCentrets kantine byder på Mortens And.

  Pris pr. pers. 50kr, børn under 12 år 25kr. Mulighed for køb af drikke-
  varer. Tilmeld dig på Marselisborgcentret.dk/det-sker senest den 2.  
  november først til mølle; max 80. Betaling kan ske kontant, 
  mobilepay eller dankort.

Alle er velkomne!
Arrangementet er en del af MarselisborgCentrets Årshjul; en række arrangementer 
kaldet ’IndSPARK’, som har til formål at styrke møder og fællesskaber mellem Mar-
selisborgCentrets brugere og naboer i området samt at pege på nye måder at bruge 
parken på. 

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

IndSPARK NOVEMBER faciliteres af: MarselisborgCentret, Anita Søholm, naturildsjæl 
og Spektrum Arkitekter.

ÅRSHJULET 2018

MAJ d.6.
‘Walk the park’ 
Afholdt

JUNI d.9.
‘Uvante udfordringer’
Afholdt

JUNI d. 23.
‘Kreativ Familie Sankt Hans’
Afholdt

AUGUST d. 30. 
‘Madværksted & Fællesspisning’
Afholdt

SEPTEMBER d. 14.
‘Byg boliger til parkens dyr’
Afholdt

OKTOBER d. 17. 
‘Æblets dag’
Afholdt

NOVEMBER d. 8.
‘Græskar’ 
Suppe og lanterne laves af græskar

DECEMBER
‘Vintervarm’
Få varmen med naturlig træning


