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Samlingsstedet

Midt i parken formidles og sammenfattes HELE 
historien om SPARKparken. Dette epicenter, hvor 
stierne samles, - er udformet som et samlingssted, 
der opfordrer til fællesskab og fremmer inklusion 
på tværs af livssituationer. 

Stedet er tænkt som en let skålformet plads på 
omkring 140 m2, omkranset af en stor træbænk, 
der giver mange siddesituationer og kan anvendes 
af mange, fordi det udføres med forskellige 
siddehøjder og med ophold imellem, så også andre 
siddemåder kan indskydes i fællesskabet. 

Bænk og siddesituationer er fleksibel, således at man 
kan sidde eller stå på mange måder – ligesom mange 
aktiviteter kan opstå ved at man både sidder og står 
ved siden af hinanden, hvor bænken anvendes til 
bord. På pladsens belægningsflade placeres kortet 
over parken, som træder ekstra frem, når det har 
regnet. Et kort der også kan anvendes til at vise 
hvad der sker. Et rundt podium skyder sig frem af 
fladen og har en scenefunktion, der kan bruges til 
større og mindre arrangementer.

Samlingsstedet er et sted, hvor man kan være sig 
selv eller dele med andre. Samlingsstedet kan 
benyttes hele døgnet. Her er den fysiske træning 
ikke i fokus, men i stedet de kognitive og sociale 
færdigheder. Her trækker man på de aktiviteter, der 
ligger i nærheden, grillen og spiseborde og bænke 
eller pasning af urtehaven ’det grønne drys’. Endelig 
er der muligheden for at spille spil. 

Spilene er præget i fladen; dam, mølle, backgammon 
og ludo, kuglespil. Her kan så udvides muligheden 
for samspil og træning af lette fysiske færdigheder 
såvel som kognitive og sociale færdigheder. Man kan 
hyggesnakke, eller benytte samlingsstedet til faglig 
sparring og refleksion. 

Det vil også være oplagt at mødes her med andre 
faggrupper for at planlægge og iværksætte fælles 
aktiviteter hen over året. På den måde kan stedet 
også være samlingssted for events, temadage og 
andre udendørs arrangementer, hvor der evt. 
spilles musik, holdes tale, løses forskellige opgaver 
eller opføres små lystspil - både for brugerne af 
MarselisborgCentret, medarbejdere, naboer og 
Århusborgere i øvrigt - sammen og hver for sig. 

For alle brugergrupper gælder, at de kan vælge 
det sociale fælleskab til eller fra og de kan benytte 
stedet til blot at ’gøre ingenting’, nyde omgivelserne 
eller for medarbejdernes vedkommende planlægge 
et møde eller dagens arbejde.
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Reliefvirkninger. der vil ændre karakter og træde frem, hvis der 
tilføres vand

Vandet fremkalder SPARKS fortællinger

Samlingsstedet
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