
 

Om ”Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer”: 
 
„Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“ er et grænseoverskridende havefestival- og turismeprojekt som led i 
Interreg-programmet Deutschland-Danmark og er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 
Projektpartnerne, byerne Flensburg, Glücksburg, Aabenraa og Sønderborg samt turistorganisationerne Destination 
Sønderjylland og Tourismus Agentur Flensburger Förde, har sat sig det mål at skabe en fælles dansk-tysk destination 
omkring Flensborg Fjord. Få mere at vide på www.bbbprojekt.eu. 
 
Kontakt: Iris Uellendahl, projektleder „Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“, Rathausplatz 1, 24937 Flensburg, 
Tel. +49 461 / 85 4645, e-mail: uellendahl.iris@flensburg.de. 

 
Aabenraa, d. 25. februar 2022 

 
Pressemeddelelse 
 
 
Blomster bygger broer 

Aften med Vicky Knudsen byder på inspiration til mere natur 
i hverdagen 
 

Aabenraa. Nye idéer og en masse inspiration til en hverdag med mere natur og flere naturoplevelser: 
Danmarks Naturfredningsforening, Haveselskabet, Fuglelund Naturcenter, Naturfamilier er gået 
sammen med EU Interreg projektet ’Blumen bauen Brücken - Blomster bygger broer’ for at vise dig, 
hvor nemt det er at få lidt mere natur ind i hverdagen. 

Tirsdag den 22. marts 2022, kl. 18.30 inviteres til en inspirationsaften i Folkehjem, Haderslevvej 7, 
6200 Aabenraa. Her møder du Vicky Knudsen, én af Danmarks dygtigste og mest inspirerende 
naturformidlere. Vicky Knudsen er uddannet biolog og er kendt fra TV2-programmet  ”1 døgn, 2 hold, 
3 dyr” og fra P1’s ugentlige naturvidenskabelige program ’Vildt Naturlig’. På aftenen gør hun dig 
klogere på alt den natur, der er lige udenfor døren.  

Lokale foreninger med interesse i natur og naturoplevelser som Danmarks Naturfredsforening, 
Haveselskabet, Fuglelund Naturcenter og Naturfamilier præsenterer deres forening og giver tips til, 
hvordan du kan give naturen lidt mere plads, der hvor du bor. EU Interregprojektet ’Blomster bygger 
broer’ orienterer om projektet og står klar med inspiration og forslag til naturture i Aabenraa, 
Sønderborg, Flensburg og Glücksburg området.  

Haveeksperten Kristian Nordstrøm guider igennem aftenen. 

Aftenen byder også på et naturquiz samt information om konkurrencen om ’det vildeste 
blomsterbed’. 

Det er gratis at deltage i arrangementet. 

Tilmelding på hjemmesiden www.bbbprojekt.eu under ”Aktuelt”. Her kan du også læse mere om det 
grænseoverskridende havefestival- og turismeprojekt ”Blumen bauen Brücken – Blomster bygger 
broer”. 

Arrangementet gennemføres som en del af EU Interregprojektet ”Blumen bauen Brücken – Blomster 
bygger broer’. Arrangementet foregår på dansk, men med mulighed for simultantolkning fra dansk til 
tysk, hvis det efterspørges – husk skrive det ved tilmelding. 

 

Fotos:  
1) Blumen bauen Brücken: En inspirationsaften i Folkehjem giver nye idéer til en hverdag med mere natur 

og flere naturoplevelser. (Kim Toft Jørgensen/Sønderborg Kommune) 
2) Vicky Knudsen (privat) 

http://www.bbbprojekt.eu/

