
 

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. 27. oktober 2022 

 
 
Pressemeddelelse 
 
 
Blumen bauen Brücken - Blomster bygger broer 

Blomster bygger broer inviterer til online afslutnings-event 
 

Interreg5a-projektet "Blumen bauen Brücken - Blomster bygger broer" nærmer sig sin afslutning den 
31. december 2022. Projektet inviterer derfor alle interesserede til et online afslutningsarrangement 
den 8. november 2022 fra 13.00 til 15.00, hvor projektets resultater vil blive præsenteret. 

Live-streamet kan ses på www.bbbprojekt.eu/projektabschluss. Tilmelding er ikke nødvendig. 
Arrangementet er på tysk og dansk og vil blive simultantolket. 

I løbet af de sidste tre et halvt år har projektets partnere, byerne Flensburg og Glücksburg, 
Sønderborg og Aabenraa kommuner samt turismeorganisationerne Destination Sønderjylland og 
Tourismus Agentur Flensburger Förde udviklet tilbud i forbindelse med etableringen af en fælles 
dansk-tysk turismedestination i grænseregionen omkring Flensborg Fjord. 

Flensborg by og kommunerne Sønderborg og Aabenraa har inviteret til et grænseoverskridende 
haveudstillingsprojekt med mange ledsagende arrangementer for lokale og gæster i regionen. En ny 
grænseoverskridende cykelrute, Flensborg Fjord Route, er blevet udviklet for at tiltrække endnu 
flere gæster til at holde aktiv ferie i regionen i fremtiden. Derudover kom en ny tur- og 
oplevelsesplanlægger, Tourguide, til. Den webbaserede app sætter nye teksniske standarder og gør 
det muligt for feriegæster at nemmere planlægge deres ophold tværs på grænsen, udforske regionen 
og dens seværdigheder og attraktioner samt lære om den fælles dansk-tysk historie.  

I alt blev investeret omkring 2,4 millioner euro i det grænseoverskridende samarbejde i hele 
projektperioden, hvoraf 75 procent kom fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

"Vi ser frem til at tage vores seere med på rejsen, fra den første projektidé til den praktiske 
gennemførelse og vi vil fortælle om, hvordan resultaterne bliver bragt ind i fremtiden. Frem for alt 
ønsker vi at dele vores erfaringer med projektet, at informere og inspirere," siger Iris Uellendahl, 
projektleder for ”Blumen bauen Brücken - Blomster bygger broer”. 

 

Billeder til fri afbenyttelse i forbindelse med artikler. 

Som led i projektet blev bl.a. haveanlæg ved Gråsten havn og formidlingstrappen ved Folkehjem i 
Aabenraa etableret. 
 


