
IndSPARK SEPTEMBER
BYG BOLIGER TIL PARKENS DYR 14.09.18

Marselisborg Parken skal omdannes, så den i højere grad kan danne 
ramme om udendørs rehabilitering, nye 

   fællesskaber og rekreation. Men hvad med 
parkens dyr? Kom med fredag d. 14/9, 

   når vi sammen med biolog og havebogsforfatter 
Katrine Turner og Produktionsskolen Århus 

   bygger boliger til fuglene, pindsvinene, 
   flagermusene og parkens insekter. 

Vi mødes ved Byhaverne i Parken.

PROGRAM KL. 11 - 14 
11.00 - 11.10:  Velkomst v/ Ole Mygind, MarselisborgCentret 

11.10 - 11.20: Intro v/ Katrine Turner, biolog og havebogsforfatter 
  Katrine fortæller om hvordan vi sammen kan gøre Marselisborg 
  Parken til et skønnere og vildere sted for parkens dyr, og om hvordan  
  vi kan hjælpe flagermusene, fuglene, pindsvinene og insekterne med  
  at overvintre i parken. 

11.20 - 13.50: Gratis ’Naturværksted’
  Vær med til at bygge boliger til parkens dyr. Vi bygger insekthoteller,  
  vinterkasser til flagermus og pindsvin samt fuglekasser. 
  Faglærer på Århus Produktionsskolen, Benni Hessellund samt en  
  gruppe elever fra skolen hjælper os med at bygge.

13.50 - 14.00: Fælles afrunding ved Katrine Turner og Ole Mygind

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

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

IndSPARK SEPTEMBER faciliteres af: MarselisborgCentret, Katrine Turner, 
Århus Produktionsskole 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’
Kultur i parken som del af Langenæs 
Kulturfestival

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

NOVEMBER
‘Græskar’ 
Suppe og lanterne laves af græskar

DECEMBER
‘Vintervarm’
Få varmen med naturlig træning



Hvorfor afholdes IndSPARK?
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 fællesska-
ber, bevægelse, rehabilitering, kreativt 
værksted og meget andet. 

Hvorfor 
‘Byg boliger til parkens dyr’?
Mange naboer til MarselisborgCentret 
ved ikke, hvad der foregår bag de røde 
mure. Og nogle føler sig ikke velkomne 
i parken. Ved at afholde ’Byg boliger til 
parkens dyr’ forsøger vi at ’åbne parken’ 
for naboerne og skabe møder mellem 
folk med og uden funktionsevnened-
sættelser. Ved at samarbejde omkring 
skabelsen af en række dyre-boliger, for-
søger vi at bekæmpe forskelle og komme 
tættere på hinanden og naturen.

Hvad skal der ske?
Deltagere med og uden funktionsevne-
nedsættelse skal sammen bygge boliger 
til parkens dyr i Marselisborg Parken, 
som vi derefter placerer rundt i parken. 
Gennem dette samarbejde vil deltagere 
med og uden funktionsevnenedsættel-
se møde hinanden i en skabelsespro-
ces, hvor vi lærer hinanden at kende, 
fordomme brydes ned og vi mødes som 
ligeværdige. 

IndSPARK september arrangeres af:
 
MarselisborgCentret:
På dagen repræsenteres Marselisborg-
Centret ved konsulent, Ole Mygind.

Katrine Turner, 
biolog og havebogsforfatter:
Katrine Turner er passioneret biolog, 
haveejer, havebogsforfatter, og man-
ge-årig natur- og videnskabsformidler. 
Katrine afholder forskellige foredrag og 
kurser om natur og vilde haver. 

Katrine afholder fx kurset: ’Den vilde 
have – mere liv i haven’. Kurset er en 
dybdegående introduktion til, hvordan 
man skal etablere vilde haver, hvilke 
ressourcer og overvejelser man skal 
gøre sig, hvis man vil lave biodiversti-
tets-venlige anlæg.  Kurset er rettet 
mod professionelle gartnere o.l. I løbet 
af kurset kommer vi ind på følgende 
emner:

• Hvad er den naturvenlige have?
• Liv i haven
• Elementer i den naturlige have
• Planter i den naturlige have
• Forskellige naturlige biotoper i 

Danmark
• Design – Rod giver liv, men hvordan 

undgår man det ligner en tvangs-
auktion?

• Problematikker i naturlige haver
• Mad – hvad kan spises i naturha-

ven?

Århus Produktionsskole 
Århus Produktionsskole er en skole for 
unge under 25 år, som har opfyldt un-
dervisningspligten men endnu ikke har 
taget en ungdomsuddannelse, og som 
har brug for tid og afklaring.
 
Vi tilbyder undervisning med udgangs-
punkt i praktisk arbejde og produktion. 
Derfor består skolen af mange forskel-
lige værksteder. Som elev bliver du opta-
get på et af værkstederne, som bliver 
din base på skolen.

Vi underviser også også i dansk og ma-
tematik. På det niveau, der skal til, for 
at du kan komme videre på vejen til en 
uddannelse. Vi kan også hjælpe dig, hvis 
du f.eks. er ordblind.

Århus Produktionsskoles mål er at gøre 
de unge uddannelses- eller jobparate 
gennem praktisk arbejde, produktion og 
samarbejde.

YDERLIGERE INFORMATION


