
 

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. 

 
 
 
 

Flensborg, d. 1. august 2022 

 
Pressemeddelelse 
 
Blomster bygger broer 

 
En grøn dag, hvor blomsterne bygger broer 
  
Interregprojektet "Blomster bygger broer – Blumen bauen Brücken"  inviterer lørdag, den 
20. august 2022, til en ”grøn dag” i hele Sønderborg Kommune. 
  
Et centralt element er formidlingshaven i Gråsten ved havnen (Emma's Have), hvor der 
venter et mangfoldig program på de besøgende frakl. 10 til 17:15.  
  
På samme tidspunkt åbner en række haveejere i Gråsten, Sønderborg og Nordborg i 
Haveselskabets regi deres haver. 
Der er 3 byvandringer med fokus på de grønne byrum og picnic-koncert om aftenen. 
  
I haven ved Gråstens Havn vil der blive lavet LandArt Kunst omkring havens japanske 
kirsebærtræer af pilefletkunstner Bent Vinkler, der vil være to KLOKKESPILS-koncerter ved 
klokkenist og organist Peter Langberg, et kort foredrag v/Kristian Nordstrøm i Emmas Have 
om biodiversitet, og derefter åbning af to boliger for solitærbier. 
Det vil være muligt at få gode råd hos en biavler, ligesom Naturvejlederne og Gråsten 
Æblefestival vil være til stede. Cykelruten ”Flensborg Fjord Route” vil ligeledes blive 
præsenteret. 
  
Samme dag vil der på Kær Vestermark være åben permahave, hvor haven, der er tegnet af 
den irske landskabsarkitekt Mary Reinolds, og inspireret af Royal Copenhagen, vil blive 
fremvist af Foreningen Permakultur Syd.  Der vil blive fortalt om havens opbygning, de 
mange forskellige spiselige planter og de gamle æblesorter fra omegnen. 
PermaHaven er en del af Interreg-projektet TOUR-BO 
  
Dagen arrangeres i et samarbejde mellem Haveselskabets lokale kredse, Sønderborg 
Kommune og ”Blomster bygger broer” 
  
Det detaljerede program vil snart blive offentliggjort på bl.a. www.bbbprojekt.eu. 
 

http://www.bbbprojekt.eu/

