
Det sker på MarselisborgCentret 

SPARK projektet - kort status 
  
I sommeren 2017 indgik vi kontrakt med Kirstine Jensens Tegnestue om 
udviklingen og realiseringen af SPARK. Siden er projektet blevet 
videreudviklet, og der bliver nu arbejdet koncentreret med projektforslaget, 
som skal være færdig i starten af marts.  
 
2018 vil byde på ydereligere detaljering af projektet og licitation i 
sensommeren. Derefter vil anlægsarbejdet gå i gang. Der har gennem hele 
processen været rigtig stor opbakning fra alle kommende brugere af 
området, det være sig fagprofessionelle fra organisationerne på 
MarselisborgCentret, brugere af centrets rehabiliteringstilbud såvel som 
naboer og interesserede fra lokalområdet – TAK for det. 
se mere på; http://www.marselisborgcentret.dk/spark/  
 
På plænen ved bygning 3 er der åbnet et område med Playfit tilpasset 
træningsudstyr - stillet til rådighed af Softfit. Udstyret kan benyttes af alle. 
 
Et årshjul med forskellige åbne arrangementer er i støbeskeen – se 
kalenderen til højre eller følg med på Facebook-siden: MarselisborgCentret 
eller http://www.marselisborgcentret.dk/det-sker/  
 

 
 
 
  
 
Med venlig hilsen 
MarselisborgCentret 
Ole Mygind 
2133 766 

Åbent hus hos Natursamskaberne, den 4. marts kl. 10.30-11.30 
Nystartet forening for frivillige. se her www.natursamskaberne.dk 
 
Hjernen-I-Fokus , 13. Marts kl. 9:00 - 21:30 
14 arrangementer om hjernen og livet med hjerneskade 
 
Walk the Park,  6. maj kl.10-14 
10 mini events under åben himmel: Go Generation kickoff, så 
sommerblomster, åben have, guidede turer, loppemarked, 
søndagsfrokost, åben bistad, morgen yoga, SPARKX og solceller til 
opladning af elcykler indvies, mm. 
 
Lad os spise sammen i 2018 
Torsdag den 1. marts, konkurrencemenuen til DM i skills. kl. 17 
Søndag den 6. maj, hyggelig søndagsfrokost i kantinen kl.12 
Torsdag den 30. august, midt i festugen kl.17 
Torsdag den 8. november, Mortens and kl.17 
 
Langenæs Kulturfestivel 
MarselisborgCentret deltager den 14. september 
 
Når vi nærmer os, kan du se de detaljeret program på: 
http://www.marselisborgcentret.dk/det-sker/ 
eller på Facebook-siden: MarselisborgCentret 
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