
Vær med til at skabe et 

NYT BYLIVSHUS 
ved MarselisborgCenteret! 

 

    
 

 

Mangler Langenæs og Frederiksbjerg et nyt mødested? 

Kunne du tænke dig en grønnere bydel? 

Har du lyst til at skabe et sted hvor idéer, fællesskaber og blomster kan spire? 

 

Vi er nogle der siger ja!  

 

Derfor har vi taget initiativ til at skabe et Nyt Grønt Bylivshus ved MarselisborgCenteret. Og vi 

vil gerne have dig med til at forme det. 

 

Hvad er Det Grønne Bylivshus? 

Tanken er, at Det Grønne Bylivshus skal skabes og udvikles i et samarbejde mellem alle os 

lokale institutioner, foreninger, borgere og erhvervsliv.  

 

Drømmen er at Det Grønne Bylivshus kan danne ramme for og styrke møder og fællesskaber 

mellem MarselisborgCenterets brugere, ansatte og naboer i området og at vi får et sted, hvor 

nye fælles ideer kan opstå. 

 

Vær med! 

Derfor inviterer vi til festival-workshop, hvor du kan komme og: 

 Høre mere om tankerne bag bylivshuset 

 Snakke med initiativtagerne bag projektet 

 Dele dine idéer, ønsker og erfaringer 

 Smage på de 17 verdensmål-is! 

 Se eksempler på, hvad bylivshuet kan blive til  

 Prøve nogen af de initiativer, der kan fylde et bylivshus 

 Mærke stemningen fra bylivshuset 

 

Alle er velkomne, børn og voksne. 

Kig forbi, vær med, prøv eller tage en pause mens du lytter. 

 

 

 



Perspektiv 

I den netop offentliggjorte Lokalsamfundsbeskrivelsen, som er udarbejdet af Fællesrådet for 

Frederiksbjerg og Langenæs, er MarselisborgCentret udnævnt som et kraftcenter på 

Langenæs. Det Grønne Bylivshus skal være med til at fylde indhold i denne titel. Ligesom vi 

ser Bylivshuset som en naturlig forlængelse af SPARK projektet og en brobygning mellem 

Centret og lokalområdet. 

 

Workshoppen er startskuddet til en midlertidig version af bylivshuset. Vi indvier verdens 

mindste bylivshus, som kommer til at stå på MarselisborgCentret hver onsdag i september, 

oktober og november og med træffetid kl. 12-16. Kig forbi, her er kaffe på kanden. 

 

 

Sted: Ved flagstangen i centrum af Centret, P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C. 

 

Tid: Lørdag den 19. september kl. 13-17. 

 

 

Workshoppen bliver starten på noget nyt og du kan være med til at præge retningen.  

 

 

 

 

 

 

 Her 


