
 

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/Sønderborg, d. 12. august 2022 

 
Pressemeddelelse 
 
Blomster bygger broer 

 
En grøn dag, hvor blomsterne bygger broer 
  
Lørdag d. 20. august 2022 afholder Interreg Projektet Blumen bauen Brücken - Blomster 
Bygger Broer i samarbejde med Haveselskabets kredse i Gråsten, Sønderborg og Nordborg 
’Grøn Dag, hvor blomster bygger broen’ med gratis events i både Gråsten, Sønderborg og 
Nordborg. Begivenhederne sætter fokus på blomster, haver, biodiversitet, byvandringer i 
hele Sønderborg Kommune. 
Alle er velkomne til at deltage i gratis arrangementerne.  
 
Af begivenheder kan nævnes: 

Gråsten, Emmas have (havnen) 

 10.00-17.00   

Land-Art Pilefletkunst omkring de japanske kirsebærtræer i haven ved pilefletkunstner Bent 

Vinkler. 

Her kan man følge arbejdet og hente inspiration til egen have. 

 10.00-13.00   

Den blå kolonihave ved muslingetårnet – fortællinger om dyrkning af blåmuslinger og tang i 

vores lokalområde. 

Børneaktiviteter: Krible-krable dyr i insekthaven ved Naturvejlederne Sønderborg  

 11:30 og 13.00 

Kom helt tæt på den fascinerende honningbi ved Sønderjysk Biavlerforening  

 12.00-12.30 og 15.00-15.30 

Klokkespilskoncert med nordic-carillon ved organist Peter Langberg 

 15.30 

Byvandring i Gråsten med fokus på grønne uderum i byen 

 16.45-17.10 

Kort foredrag i Emmas Have om biodiversitet og efterfølgende åbning af bolig for solitære 

bier. Gråsten Æblefestival og Kultur i Gråsten informerer om årets aktiviteter. 
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Sønderborg 

 10.00-15.00 og 19.00-22.00 
Åben have hos Tage og Birgit Hyldgaard Damm, Nørregade 3, Sundsmark, Sønderborg med 
gratis aftenkoncert kl. 20.30 med OHein m traditionel Irish folk tunes and songs.  

 12.00 
Byvandring i Sønderborg med fokus på grønne uderum i byen. 
Mødested: Alspigen, Torvet, foran Sønderborg Rådhus. 

Løkkegård, Kær Vestermark  
 13.00-15.00 

Åben PermaHave, tegnet af den irske landskabsdesigner Mary Reinolds. 
Hør om de mange forskellige spiselige planter og om de gamle æblesorter fra omegnen. 

Nordborg 

 09:30-10:30      
Byvandring med fokus på Nordborgs grønne uderum. 
Mødested:  Springvandet foran Nordborg Slot. 

 
 
Læs mere på  
www.BBBprojekt.eu 
https://haveselskabet.dk/soenderborg 
og 
www.sonderborg.dk  
 
 
Kontaktinformationer ved spørgsmål 
Helle Barsøe 
Projektleder, Blomster bygger Broer 
Email: hbar@sonderborg.dk 
Telefonnr.: 27905467 

http://www.bbbprojekt.eu/
https://haveselskabet.dk/soenderborg
http://www.sonderborg.dk/

