
 
Tale ved åbningen af Marselisborg 
Rehabiliteringspark 
 

Som bruger af stedet, så vil jeg gerne sige tak for det flotte resultat, som vi fejrer i dag. 

Som bruger er jeg kommet her de sidste 8 år ca. 2 gange om ugen og i dag er det muligt at komme direkte til 

det sted, man er tilknyttet uden at kollidere med parkerede biler og trafik i området. Man kan køre på stierne 

og komme direkte bestemmelsesstedet. Jeg kører som regel selv herud i min stol og derfor har jeg med 

spænding kunnet følge med i den store forandring, der er sket. 

Det har været lige fra det tidspunkt, hvor en masse træer og buske blev fældet til alt det nye skød frem. Hver 

gang jeg nærmede mig området, tænkte jeg tit: “Hvor langt er de mon kommet i dag”.  

For det var mange forskellige aktiviteter, der var i gang. Nogen steder var det udgravning, andre steder blev 

der bygget store volde og andre steder igen kunne man være igang med at plante de første planter ud.  

Nu er det jo ikke sket over en nat. Derfor er den oprindelige plan nok også blevet forsinket. Men der har 

været god mulighed for at følge det hele under årstidens skiften. I dag har jeg ladet mig fortælle, at der er 

plantet flere træer, end der er fældet. På store områder, vokser der nu de planter, som jeg i min barndom 

mødte i grøftekanten derhjemme langt ude på landet, hvor sommerfugle og masser af andre insekter fløj 

rundt og bestøvede planterne. Valmuer og kornblomster har i sommer sammen med en masse andre smukke 

planter stået i fuldt flor ud mod Skanderborgvej og næsten inviteret til, at kigge indenfor på området.  

Men der er også blevet plads til små haver. Mod P.P.Ørumsgade er der nu de fineste små haver med masser 

af smukke blomster eller haver med grøntsager, som tilhører beboere fra området. Så også her har man 

inviteret indenfor. 

Har man først taget mod invitationen, så er man blevet mødt med en kuperet terræn med plæner oppe og 

nede, udgravninger til opsamling af vand i området alt sammen så smukt forenet og tilplantet, så man må 

rundt og gøre ophold rundt om. 

 

Da jeg var rådmand i Aarhus kommune, havde jeg også fornøjelsen af at komme herud.  

Kombinationen af kommunale og regionale tilbud synes jeg har været spændende, som man i andre 

sammenhænge kunne lære af. Også de mange handicaporganisationer, som er her og private tilbud, som 

f.eks. Privathospitalet, som henvender sig til poliopatienter og ulykkesramte, hvor jeg selv kommer. 

Derudover viser man en åbenhed i forhold til det kvarter, som vi er i. Det skyldes alt sammen også den 

ledelse, som er her.  

Som I sikkert kan høre, så er stedet her for mig et sted, som jeg glæder mig til at skulle ud til og det tror jeg 

også, det er for mange andre. Nu har vi så fået en park, som giver en masse muligheder. Ikke sådan at man 

ikke har brugt udendørs træning tidligere. 

Bl.a. har Aarhus Kommunes genoptræningscenter i flere år trænet uden for Privathospitalets vinduer. Men 

med den nye park er der nu kommet flere udfordringer til og det er vigtigt. Når projektet hedder SPARK, så 

er det jo forbogstaverne i det, vi snakker om: Sundhed, Park , Aktivitet, Rehabilitering og Klima.  

 

Alt sammen noget, som er indarbejdet i det program, som også er her i dag. 

Så al mulig tak til jer, der har knoklet for, at vi er nået hertil. Tak for de donationer, som også har gjort det 

muligt, for det er jo ikke gratis at lave et SPARK projekt. Tak til de mange, der har knoklet i al slags vejr og 

har fået det færdigt til denne solskinsdag. 

 

Selv om planen er blevet forsinket, så vil jeg i dag sige, at det var værd at vente på. 

 

Dorthe Laustsen 
 


