
 

  

Indvielse af  

SPARK-projektet 

 Kom med til en  

 festdag 
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Vi glæder os til at indvie 

og vise den nye park ved MarselisborgCentret frem 

 

Visionen om den nye park spiller ind i festugens tema: In it together - Sammen Om Det og 

støtter op om Rehabiliteringens År i Aarhus Kommune og Region Midtjylland.  

 

Parken understøtter også temaet for verdenskongressen i rehabilitering: Moving Societies, 

som afholdes i Aarhus den 7.-9. september. Her bliver parken en af attraktionerne. 

 

Så 2021 er et stort år - både for rehabilitering i Danmark og MarselisborgCentret. 

 

Alle er velkomne 

 
 

FREDAG DEN 3. SEPTEMBER 

Tidspunkt                                             Aktivitet     

10.00 -  12.00 

& 

15.00 - 17.00 

Når der skal 2 til at spise en flødebolle! v/LOBPA - Bygning 3 

De fleste af os tænker ikke over hvor mange ting, som vi selv kan styre i vores hverdag, og hvilken 

frihed, som det medfører. Det er dog ikke et privilegium, som er alle forundt. Vi vil gerne sætte fokus på 

en hverdag, hvor man er afhængig af andre menneskers assistance til selv de mest basale ting. 

Så kom forbi og prøv kunsten at hjælpe et andet menneske med at spise en flødebolle 

– og/eller selv få hjælp. 

LOBPA er interesseorganisation for BPA-ordningen og not-for-profit leverandør af BPA og andre former for personlig 

assistance. Vi nøjes ikke med at tale om den nødvendige hjælp til borgere med handicap. Vi leverer den også. 

Handicap skal ikke stoppe det frie liv. 

10.00 – 12.00 

Mød Folkesundhed Aarhus og Kontinensklinikken - Bygning 20 

Kom og hør om de forskellige tilbud hos Folkesundhed Aarhus og Kontinensklinikken. 

www.folkesundhedaarhus.dk  https://www.facebook.com/Folkesundhedaarhus/  

https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-midtjylland/aarhus/inkontinens/kontinensklinikken/ 

10.00 - 12.00 

& 

15.00 – 17.00 

Urtehave i PVC - Mellem bygning 10, 11, 12 og 14 

Mennesker dyrker urter! Planter som mad og medicin, som gør os godt, og gør os glade. 

MarselisborgCentret har sin egen urtehave, plantet i genanvendte PVC-rør, og her dyrkes fortidens 

urter i fremtidssikret form for mennesker i alle aldre. Kom og bliv præsenteret for nogle af havens over 

60 forskellige planter: Se, duft, smag, mærk og lyt til fortællinger om planter med tilnavne som 

’tusindblad’ og ‘hjertensfryd’, som Marianne serverer for børn, unge og voksne i alle aldre. 

Find info om haven på facebook og instagram eller kontakt Marianne Mikkelsen på: marianne@miklsn.dk  

10.00 – 18.00 

Havedrømme v. Det Voksende Værksted - Fælleshaverne 

Kunstnere laver stedspecifikke værker, som udstilles i Det Voksende Værksted fra 3.-15. september. 

Udstillingen 'havedrømme', centrere sig om spørgsmål som: hvor kulturlig er en have? og hvilke 

drømme dyrkes der i den?  

10.00 - 18.00 
Video om SPARK - Infoskærm i centrum ved samlingsstedet 

10 korte videofilm om livet og mulighederne i den nye park, kører i sløjfe på infoskærmen. 

10.00 – 18.00 

Fotoudstillingen før, under og efter SPARK projektet 

En udendørs fotoudstilling v. Aarhus Fotografiske Amatørklub dokumenterer udviklingen i parken fra 2015 til juli 

2021. 

http://www.folkesundhedaarhus.dk/
https://www.facebook.com/Folkesundhedaarhus/
https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-midtjylland/aarhus/inkontinens/kontinensklinikken/
https://www.facebook.com/Urtehaveipvc/?view_public_for=103307531716768
https://www.instagram.com/urtehaveipvc/
mailto:marianne@miklsn.dk


FREDAG DEN 3. SEPTEMBER 

Tidspunkt                                             Aktivitet     

10.00 – 11.00 

& 

16.00 – 17.00 

Den nye løbebane i parken ved bakkerne v/Mikkel og Magnus fra Teknologi i 

Praksis 

Den interaktive løbebane introduceres. Løb om kap med Sara Sloth, en hare eller en skildpadde eller 

lav løbe eller gåtur med selvvalgt længde og hastighed. 

10.30-12.30 

Mød en forsker der arbejder med rehabilitering v/DEFACTUM - Bygning 1B 

Kom og hør fire små spændende foredrag om rehabiliteringsforskning. Forskerne vil komme med et 

oplæg og fortælle om deres forskning, og der vil være god til at stille spørgsmål og få en god dialog 

med rehabiliteringsforskere. 

"Mål og håb i rehabilitering". Refleksioner baseret på forskning i rehabilitering til personer med 

Parkinsons sygdom v/ Merete Tonnesen 

"Eksempel på rehabiliteringsforskning". Fortællinger fra et projekt, som omhandlede tilknytning til 

arbejdsmarkedet efter en tarmkræft-diagnose v/ Pernille Pedersen 

"Tværfaglig koordineret indsats". Kan samarbejde ml. jobkonsulent og sundhedsfaglig medarbejder 

optimere rehabiliteringsforløb og hjælpe sygemeldte borgere tilbage i job? v/ Lisa Østergaard 

"SPARK udvider rammen for rehabilitering". SPARK er en grøn rehabiliteringspark, der tilbyder 

innovative omgivelser og udvikling af nye grønne rehabiliteringsløsninger. v/ Louise Madsen 

Læs mere her: Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning - DEFACTUM 

11.00 - 11.30 

& 

11.30 - 12.00 

Oplevelsestur med svagsynsbriller v/Center for Syn og Hjælpemidler  

- Hovedindgangen i bygning 9 

Oplevelser/udfordringer af dine sanser undervejs. Turen varer ½ time. Afgang kl. 11.00 og 11.30. 

11.00 - 11.30 

Naturtræning med Christina Lund, Ortopædisk GenoptræningsCenter 

- Ved træstammerne ved bygning 10 

Vi bruger naturen som træningsredskab og inspiration. Vi tager udgangspunkt i eget 

bevægelsesniveau, så ALLE kan være med. 

11.00 – 12.00 

Kan du styre en computer med øjnene? v/Center for Syn og Hjælpemidler  

- Stueetagen i bygning 9 

Du kan afprøve en øjenstyret computer til at skrive en hilsen til MarselisborgCentret eller SPARK. 

11.00 – 12.00 
Gæt et hjælpemiddel v/Center for Syn og Hjælpemidler – Stueetagen i bygning 9 

Kan du gætte, hvad det er for hjælpemidler, vi har lagt frem? Vi sætter en flaske vin på højkant. 

11.00 – 12.00 

& 

16.00 – 18.00 

Havesamtaler v/Havefælleskabet Marselisborg Hospitalspark 

 - De runde haver langs P.P. Ørums Gade 

Kom og sæt dig på en træstub og få en snak om haverne, hvem er vi? hvad gør vi? og få evt. jord 

under neglene. 

11.00 – 12.00 
Dagcenter Marselis 

Dagcenter Marselis tænder bål på bålpladsen, og glæder sig til en snak med forbipasserende. 

12.00 – 12.30 
Et lille IndSPARK v/Neurocenter – Træstammerne ved Bygning 10 

Et lille IndSPARK, lad dig overraske. 

12.00 – 13.00 

& 

16.00 – 17.00 

Tours on Wheels - Samlingsstedet 

Tag med på en guidet tur rundt i parken i en kørestol og test tilgængeligheden. 

12.30 – 13.00 

& 

17.30 – 18.00 

Plænekoncert i parken - Foran bygning 1 

Live musik med lokale kunstnere. 

https://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/organisationen/folkesundhed-og-rehabiliteringsforskning/


FREDAG DEN 3. SEPTEMBER 

Tidspunkt                                             Aktivitet     

13.00 – 14.30 

Officiel indvielse – Ved bakkerne 

13-13.30    Korte guidede ture med forskelligt tema 

13.30         Velkommen ved Jan Sau Johansen, områdechef 

13.35         Fællessang v/ alle 

13.40         Taler v/Jesper Nygård, adm. direktør Realdania, Jacob Bundsgaard, borgmester Aarhus,  

                  Anders Kûhnau, regionsrådsformand Region Midtjylland 

13.55         Plænekoncert 

14.00         Taler ved Marianne Mikkelsen, frivillig i Urtehave i PVC. Dorthe Laustsen, bruger af stedet 

14.10         Fællessang og Plænekoncert 

14.20         Snoren klippes af talerne 

                  Parken erklæres for åben ved Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus  

14.25         Sick Project ved Tor Kristensen Fabian-Jessing  

14.30 - 15.00 

& 

18.00 - 18.30 

Acrylarium - danseteater - På samlingsstedet 

"Acrylarium" er ArtFarms nyeste forestilling, som sætter fokus på hvad hudsult er for en størrelse. Pga. 

COVID-19 er vi isoleret og adskilt af acrylglas. Det fokuseres der på i forestillingen. 

Dansere: Shannon Leypoldt, Martin Schultz Kristensen 

Skuespiller: Marco Zavarise 

Idé og koreografi: Martin Schultz Kristensen 

15.30-15.50 

Ny hvidbog i rehabilitering 

v/Professor i folkesundhed Thomas Maribo - Bygning 1B i mødelokalet 

I løbet af de seneste år er der sket en stor ændring i den måde, vi tænker og arbejder med 

rehabilitering i Danmark.  

Derfor har en tværfaglig arbejdsgruppe gennem det seneste år arbejdet med en ny Hvidbog i 

Rehabilitering, som indeholder en ny definition på rehabilitering og opdatering af mange ting, der er 

vigtig for dansk rehabiliteringsarbejde. Den foreløbige definition præsenteres, og der gives et indblik i 

arbejdet med den nye hvidbog, der udkommer primo 2022. 

Læs mere her: Folkesundhed og Rehabiliteringsforskning - DEFACTUM 

15.00 – 17.00 

Nabosnak i Det Grønne Bylivshus - Naboskabet 

Kom forbi verdens mindste forsamlingshus "Naboskabet" i parken ved MarselisborgCentret, og mød 

nogle af dine naboer. Der er kaffe på kanden og tid og rum til at slå sig ned og få en snak med nogen, 

du sikkert ikke kendte før. 

Det Grønne Bylivshus er for alle. Beboere, brugere af centret, personale og hvem der ellers kommer 

tilfældigt forbi. 

LØRDAG DEN 4. SEPTEMBER - EKSTRA 

21.30 

Smeltevand - En visuel udendørs koncertinstallation 

Smeltevand er en Aarhusbaseret kunstner duo som producerer værker i krydsfeltet mellem det auditive 

og det visuelle, mellem kroppen, og naturen, og livet imellem der udfolder sig i rundt omkring i krogene.  

Eva Esmann Behrens skaber projektioner live i et af de store træer midt i SPARK-Parken og Johanne 

Buus Andersen laver med fløjte, stemme og loop station poetiske sansefulde lydlandskaber, der 

smelter sammen med det visuelle.  

Kom udenfor, og ind i et rum, hvor der er plads til at drømme og nyde. Man må gerne medbringe et 

tæppe eller lignende til at sidde på. 

Vi glæder os til at se dig på 

MarselisborgCentret 
P.P. Ørumsgade 11, 8000 Aarhus C 

https://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/organisationen/folkesundhed-og-rehabiliteringsforskning/

