
 

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. 

 

 
 
 
 

Flensborg, den 8. november 2021 

 
 
 
Pressemeddelelse 
 
 
Blomster bygger broer 

Storytelling-workshop skal udvikle historier om grænseregionen 
 
 
En ny tur- og oplevelsesplanner skal formidle grænselandets kultur- og naturarv på en 
underholdende måde og desuden give områdets kultur- og turismeaktører mulighed for at 
markedsføre deres tilbud – og alt dette helt gratis. Online-toolet, som er en del af Interreg5a-
projektet ’Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer’, skal være færdig til foråret. 
 
Projektet inviterer til en workshop til udvikling af den nye apps indhold. Under overskriften ’Kultur, 
natur, historie – Grænselandets highlights levende fortalt’ inviterer Interreg-Projektet til en 
storytelling-workshop mandag, den 15. november 2021 fra kl. 14 til 17, i Akademie Sankelmark, 
Akademieweg 6, 24988 Oeversee. Opgaven er at definere spændende fortælletråde til en dansk-tysk 
oplevelses- og turguide. Historikeren Carsten Porskrog Rasmussen fra Museum Sønderjylland holder 
et oplæg om den sønderjyske historiekanon. Arrangementet simultantolkes. 
 
Invitationen er tiltænkt alle, der kender de store og små historier om søfart, handel, genforening og 
mindretallet i grænseregionen. Også viden om slottenenes, slotsparkernes og de adeliges verden, 
eller hvad der kendetegner naturen mellem vesterhavet og østersø, efterspørges. 
 
Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til til faltings@flensburger-foerde.de. Yderligere 
informationer omkring workshoppen findes også på projektetes hjemmeside www.bbbprojekt.eu 
under ”Aktuelt”. 
 
Det er gratis at deltage. Forudsætningen for deltagelse i workshoppen er, at du enten er vaccineret 
mod corona, testet negativ eller har overstået et corona-sygdomsforløb. 
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