Flensborg, d. 22. august 2022

Pressemeddelelse
Blomster bygger broer

Vilde haver og alt det ”ukrudt” med Signe Wenneberg
Danmark er vilde med vilde haver – og hvis du ikke er kommet i gang endnu, så er der hjælp at
hente. Interreg5a-projektet ”Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer” inviterer mandag,
d. 29. august, kl. 18.30 til en inspirationsaften i Aabenraa Bibliotek, Haderslevvej 3 i Aabenraa, der
gør dig klar til den vilde have.
Journalist, forfatter og ”vilde-haver-eksperten” Signe Wenneberg, vil fortælle om sine egne
haveoplevelser og komme med gode tips til gøremål i haven.
Torben Hansen, biolog fra Aabenraa Kommune, fortæller om kommunens deltagelse i
miljøministeriets konkurrence ”Danmarks vildeste kommune” samt præsenterer kommunens
biodiversitetsstrategi.
Arrangementet slutter med en aftentur rundt i Genforeningsparken og forbi Blomster bygger broers
nye haveanlæg ”formidlingstrappe” med vilde, hjemmehørende planter.
Inspirationsaftenen gennemføres af Interreg-projektet ”Blumen Bauen Brücken - Blomster bygger
broer” i samarbejde med Aabenraa Bibliotek, Haveselskabet, Danmarks Naturfredningsforening og
Det Fælles Udviklingsråd, projekt ”Ellevilde Egne”.
Flere informationer og tilmelding på www.bbbprojekt.eu under ”terminer”.
„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
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2) Danmark er vilde med vilde haver. Foto: Blumen bauen Brücken
Om ”Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer”:
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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.
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