
Liv og fællesskab i MarseDsborg Parken 
Indtil omdannelsen 
af Marselisborg
Centrets udearealer 
er gennemført i 
2020, er det muligt 
at deltage i forskel
lige offentlige akti
viteter, IndSPARK, i 
den grønne park 
Af Mai-Britt Lund Jeppesen 

AARHUS MarselisborgCentrets 
udearealer står overfor en stor 
og spændende omdannelse til 
i alt 45 mio. kroner kaldet 
SPARK. Formålet med SPARK, 
der står for 'Sundhed Park Ak
tiviteter Rehabilitering Klima
tilpasning', er at klimasikre 
parken mod regn og skybrud 
og samtidig give bmgere, per
sonale og naboer nye mulig
heder for udendørs og me
ningsfuld rehabilitering samt 
nye fællesskaber. 

SPARK indvies først i 2020, 
men ventetiden bliver udnyt
tet til fulde med lndSPARK, 
som er en række vidt forskelli
ge anangementer, der finder 
sted i Marselisborg Parken cir
ka en gang om måneden hen 
over året 

Spektrum Arkitekter, der er 
en del af SPARK, står for at 
planlægge anangementeme. 
Det næste IndSPARK har titlen 
'Uvante udfordringer' og fin
der sted lørdag9.juni fra klok
ken 11 til cirka 15. 

Her dyster blinde, køre
stolsbrugere og folk helt uden 
funktionsevnenedsættelser i 
et anderledes orienteringsløb. 
Alle fra 14 år kan deltage. Her
udover vil der hele dagen være 
et hyggeligt secondhand lop-

pemarked, man kan gå på op
dagelse i. 

Kobler sundhed og natur 
Samarbejdspatterne på SPARK 
tæller MarselisborgCentret, 
Aarhus Kommune, Region 

Midtjylland, Aarhus Vand, 
Realdania og A.P. Møller Fon
den. Her håber man, at Ind
SPARKene kan pege på nye 
måder at bmge området på og 
ambitionen er, at udearealer
ne kan komme til a t fungere 

Omdannelsen af Marselisborg Par
ken går under titlen SPARK. Projek
tet er stadig under udvikling, og bil· 
ledet er derfor Ikke retvisende. Illu
stration: Kristine Jensen Tegnestue 

som ramme for fællesskaber, 
bevægelse, rehabilitering og 
kreativt værksted og simpelt
hen blive startskud til ml·gct 
mere liv og aktivitet i parken. 

SPARK er en mulighed for i 
en 5amlet løsning at skabe et 
sted, der kobler mennesker og 
sundhed med natur og miljø. 
Projektets overordnede for
mål er at skabe et nyt, levende 
byrum i og omkring Marselis
borgCentret, der dels imøde
konm1er behovet for uden
dørs rehabiliteringsaktiviteter 
til centrets bmgere, dels beho
vet for en helstøbt klimatilpas
ningsindsats i om.rådet. Disse 
behov forenes altså ved anlæg
ning af en ny offentlig park, 
der tilmed har potentiale til at 
øge den sociale inklusion ved 
at skabe møder mellem Marse
l.isborgCenh·ets brugere, og de 
mange beboere i bydelen. 


