
Det sker på MarselisborgCentret 

SPARK 
Op til påske  afleverede Kristine Jensens Tegnestue det endelige 
projektforslag,  forslaget skal nu gennemgås og tilrettes, hvorefter projektet 
kommer i udbud – vi forventer at ”spaden kommer i jorden” omkring 1. 
oktober. de nyeste tegninger og beskrivelser bliver i løbet af april 
tilgængelige på MarselisborgCentrets hjemmeside.  
 
IndSPARK 
Som en del af SPARK igangsættes en række  IndSPARK arrangementer, der 
udvikles i samarbejde mellem  naboer, brugere af centret og fagfolk ansat på 
centret. IndSPARK’ene har til formål at styrke møder og fællesskaber mellem 
MarselisborgCentrets brugere og naboer. Der skal ligeledes arbejdes med  
nye måder at bruge parken som ramme for fællesskaber, bevægelse, 
rehabilitering, kreativt værksted og meget andet. Se kalender på 
http://www.marselisborgcentret.dk/spark/indspark/  
 
Second Hand Market 
På  baggrund af en opfordring fra en nabo har vi lavet en aftale med 
Lionsklubbernes ungdomsafdeling LEO Club Aarhus, der fra maj til august 
afholder fem baggage rums markeder. 
 
Danmarksmester 
Ved seneste fællesspisning prøvesmagte vi den menu som Lena, der er 
Caterelev på MarselisborgCentret vandt danmarksmesterskabet med den 
19. marts TILLYKKE. 
 
følg med på Facebook-siden: MarselisborgCentret eller 
http://www.marselisborgcentret.dk/det-sker/  
 

Med venlig hilsen 
MarselisborgCentret 
Ole Mygind 
2133 766 

Walk the Park 
Søndag 6. maj kl.10-14 
 
IndSPARK 
Søndag den 6. maj 
Lørdag den 9. juni 
Lørdag den 23. juni 
 
Lad os spise sammen i 2018 
Søndag den 6. maj, søndagsfrokost  kl.12 
Torsdag den 30. august, midt i festugen kl.17 
Torsdag den 8. november, Mortens and kl.17 
 
Second Hand Market 
Følgende fem lørdage kl. 10-15 
19. maj,  9. juni , 30. juni , 11. august , 25 august 
 
Langenæs Kulturfestivel 
MarselisborgCentret deltager den 14. september 
 
For mere info se på : 
http://www.marselisborgcentret.dk/det-sker/ 
eller på Facebook-siden: MarselisborgCentret 
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