
Kære alle  

 

I dag er en meget festlig dag. Jeg er rigtig glad for at kunne være med til at 

fejre, at denne enestående park nu står færdig og er klar til brug.  

 

Gigantiske mængder jord er blevet flyttet for at kunne skabe det nye, bakkede 

landskab omkring MarselisborgCentret. Det er nogle fantastisk flotte, nye 

rammer for aktivitet og træning - og med masser af plads til fællesskab for alle 

aldre.  

 

SPARK er en nyskabende oase. Den giver nogle fantastiske muligheder for 

brugere og medarbejdere fra MarselisborgCentret for at være ude i det fri og 

gøre brug af de nye træningsfaciliteter.  

 

Samtidig er SPARK en åben park. Den inviterer til, at naboer og alle andre 

borgere og besøgende i smilets by også kan få glæde af de nye omgivelser. Til 

motion og til rekreation.  

 

Jeg ved, at netop denne park er en af byens populære grønne steder. Så mens 

maskinerne har været i gang med omlægningen, er der nok mange 

aarhusianere, som har savnet at kunne komme forbi. Det kan man nu!  

 

Endelig er SPARK unik ved, at samtidig med, at den rummer aktiviteter, også 

fungerer som klimatilpasning for området. Når det regner kraftigt, er parken 

med til at forsinke vandet. Så vi undgår, at regnvandet løber andre steder hen, 

hvor det kan gøre skade.  

 

Kristine Jensens Tegnestue har sammen med MarselisborgCentrets utrættelige 

team, Dan Jord og de mange dygtige fagpersoner og samarbejdspartnere 

formået at forene disse mange behov på en indbydende og elegant måde. Det 

er blevet et flot resultat. Det kan vi alle være stolte af.  

 

[Om Realdania] 

Realdania, hvor jeg er administrerende direktør, er en filantropisk forening. Vi 

arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. Det vil sige, at vi 

arbejder for at forbedre de fysiske rammer for hverdagen i Danmark.  

 

Vi arbejder for at gøre huse og bygninger bedre at bo og opholde sig i. Og for, 

at de er gode og inspirerende rammer for fællesskaber og samvær. Vi arbejder 

også for at gøre ”rummene” mellem bygningerne bedre. Det vil sige 

byrummene og parkerne. 

 

SPARK er et flot eksempel på, hvordan mange forskellige behov til et byrum 

kan forenes på nye, spændende og løfterige måder.  

 

Under corona har vi set, hvordan byrummene i byerne og de grønne åndehuller 

er blevet brugt flittigt som et alternativ til altan og baghave. Gode byrum bliver 

også vigtigere i takt med, at vi generelt bliver flere og flere i byerne.  

 



Her går SPARK og Aarhus foran med et flot eksempel, og det er et håb for 

projektet, at andre vil kunne lade sig inspirere af, hvordan vi har gjort i SPARK.  

 

[Tak] 

At vi kan stå her i dag – ja, det er ikke mindst takket være det gode samarbejde 

mellem alle projektets parter, ejerkreds og de brugere, som har deltaget i 

processen undervejs. 

 

En stor tak - først og fremmest til alle tilknyttet MarselisborgCentret.  

 

Tak til Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Vand, A P Møllers fond 

og alle øvrige medvirkende og udførende for at have forvandlet innovative ideer 

til fysisk virkelighed for alle sanser.  

 

Tusind tak for ordet. 

 

 

 

 

 

 


