
 

 
 
 
 

Flensborg, den 21. juli 2022 

 
 
Pressemeddelelse 
 
 
Blomster bygger broer 

Vilde haver, ålegræs og det sønderjyske kaffebord – der sker hos 
„Blomster bygger broer“ i august 
 
Hvis du interesserer dig for natur, vilde haver og historien i det dansk-tyske grænseland, så 
har Interreg5a-projektet ”Blumen bauen Brücken - Blomster bygger broer” noget til dig. Hele 
fem gange inviterer projektets danske og tyske partnere til arrangementer i Danmark og i 
Tyskland. Her kan du opleve den dansk-tyske historie helt tæt på, bliver rystet til din egen 
vilde have, oplever naturen med hele familien og bliver inviteret til musik og gøgleri. Alle 
arrangementer er gratis at deltage.  

Optakten dannes af en historisk fest til hele familien på lørdag, den 13. august, fra kl.12 til 
kl. 16 i Folkehjemmet og Genforeningsparken i Aabenraa (Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa), 
hvor omdrejningspunkten er det sønderjyske kaffebord. Gæsterne oplyses om den dansk-
tyske historie bag traditionen for det sønderjyske kaffebord, der kun er „ægte“, når der er 
mindst 21 forskellige slags kager på bordet. Her kan du se historiske kostumer og få en 
masse af viden, også særligt målrettet til børn, og selvfølgelig er der rigeligt med kage. 

En uge senere, på lørdag, den 20. august, inviterer ”Blomster bygger broer” sammen med 
andre fra kl. 10 til kl. 17:15 til naturhaven Emmas Have i Graasten til „en naturens dag, hvor 
blomster bygger broer“. Her kan se på, hvordan kunstnere arbejder med pilefletning, og 
lokale foreninger og organisationer inviterer til en opdagelsestur i naturen. Organisten Peter 
Langberg er to gange med med en klokkespilkoncert og meget mere. 

I Flensborg deler ålegræseksperten Kristian Dittmann under titlen „Ålegræs er sejt” på 
onsdag, den 24. august, sin viden om råmaterialet ålegræs i foredragssalen på VHS-
Flensburg kl. 17:30. Det bæredygtige råstof anvendes nu igen på mange forskellige måder, 
f.eks. som gødning i haven, dæmningsmateriale i byggeriet eller som fyld i puder. 

Det fortsætter i Flensborg med masser af rytme og godt humør på lørdag, den 28. august, 
kl. 15 på Flensborg havn. Flensborgs samba-trup „Policia do Samba“ inviterer sammen med 
Onkel Ballonkel til „Gøgleri ved havnens haver“. Havneparaden fører fra de ”Flydende haver” 
til ”Amfiteatret”, de to flensborgske formidlingshaver af projektet ”Blumen bauen Brücken- 
Blomster bygger broer”. 

Alle, der kunne tænke sig at drømmen om den vilde haver bliver en realitet, er inviteret til en 
inspirationsaften i Aabenraa den 9. august kl. 18.30, der gør dig klar til den vilde have. Den 
kendte ”vilde-haver-ekspert” Signe Wenneberg fortæller under titlen ”Vilde haver og alt det 
’ukrudt’” om hendes egne haveoplevelser og giver gode tips til gøremål i efterårshaven. 



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 Projekt „Blomster bygger broer“: Iris Uellendahl, projektleder „Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“, 
Rathausplatz 1, 24937 Flensburg, Tel. +49 461 / 85 4645, e-mail: uellendahl.iris@flensburg.de. 

Arrangementet finder sted i Folkehjemmet, lige om hjørnet af formidlingshaven 
„Formidlingstrappen“, der blev indviet som del af Interreg-projektet Blomster bygger broer i 
juni måned. 

„Vi er glad for, at kunne tilbyde en bred vifte af arrangementer der både fortæller om det 
dansk-tyske historie og om bæredygtigkhed og natur. Vi håber, at vi kan tiltrække udover 
mange lokale også mange til at komme til det pågældende naboland“, siger projektleder Iris 
Uellendahl. Projektets partnere, byerne Flensborg og Glücksburg, Aabenraa og Sønderborg 
kommune samt turismeorganisationen Destination Sønderjylland og Tourismus Agentur 
Flensburger Förde, har sat sig det mål at skabe med hjælp af den grænseoverskridende 
havefestival- og turismeprojekt en fælles dansk-tysk destination omkring Flensborg Fjord. 

Alle oplysninger om arrangementerne og programmerne kan ses på hjemmesiden 
www.bbbprojekt.eu . 

 
 
Billeder til fri afbenyttelse til redaktionel brug: 
 
1) En fest om det sønderjyske kaffebord fortæller om den dansk-tyske grænsehistorie og 

hvilken rolle kager spiller i det. Foto: Laban Stories 
2) Blomster bygger broers naturhave ved Gråsten havn er åben for en fest, hvor naturen 

står i centrum. Foto: Kim Toft Jørgensen 
3) Natur og vilde haver står i centrum for flere arrangementer i regi af Blomster bygger 

broer i august. Foto: Kim Toft Jørgensen 

http://www.bbbprojekt.eu/

