
Grænseoverskridende møde mellem 

mennesker i Benefit4Regions – naboskab

Casestudie ”Tilgængelighed”

0



Den 17. juni kl. 11.45

Robbe & 

Berkingmuseet

samt værft
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Den 14. – 17. juni

Folkemødet på 

Bornholm 
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Den 28. juni – 1. juli

Flensburg Ahøj, 

havnefest
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Havnefesten "Ahøj" gennemfører for første gang i

Flensborg. Den starter torsdag den 28. juni og varer til

og med søndag den 1. juli.

Sagen er den, at vi rigtig gerne vil have jer med i vores

telt. Måske med en aktivitet som den at bage "Gode

råd" som på SL17?

Det kunne virkelig være et hit blandt turisterne. Det er

dog sådan, at vi udelukkende laver "reklame" for det

danske mindretal under et brand, og det er "Oplev

Sydslesvig".

Vi har ingen foldere eller andet fra de enkelte foreninger

med. Det er altså ikke muligt at lave en decideret stand

for danske landsbylaug. Derfor er det måske ikke det

mest oplagte sted for jer til at lave reklame for jeres

projekter m.m. Men det kunne måske være hyggeligt

for jer at være med alligevel? En mulighed for at knytte

kontakter?



Den 19. august

Cykeltur
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Jeg har prøvet at undersøge, hvor der er en gruppe,

som kunne mødes med jer for at cykle Sydslesvig tyndt.

Indtil videre har jeg dog kun fundet frem til et

arrangement, der ville falde ind i jeres planer. Det drejer

sig om en cykelgudstjeneste den 19. august. Efter

gudstjenesten spiser man frokost sammen for bagefter

at cykle til Nyhus og Bov og tilbage via Hanved til

Flensborg. Undervejs ses der på mindesten m.m. Hvis

det kunne friste, så vil jeg gerne melde tilbage til Jacob

Ørsted som er præst i Helligåndskirken i Flensborg. Jeg

har allerede talt med ham om det, og han synes, det

kunne være hyggeligt med besøg og deltagelse fra en

lille gruppe fra Als.

Læs om cykelgudstjenesten i Menighedsbladet:

http://www.dks-
folkekirken.dk/fileadmin/user/filer
/Pastorater/Helligaandskirken/Kir

keblade/03-_2018_HAA.pdf

http://www.dks-folkekirken.dk/fileadmin/user/filer/Pastorater/Helligaandskirken/Kirkeblade/03-_2018_HAA.pdf


Den 6. – 7. oktober:

FoodWalk i 

Sønderborg
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Når der ankommer et krydstogts-skib til Sønderborg,

viser kommunen sig frem fra sin bedste side ved

diverse aktiviteter. Herunder et FoodWalk, hvor der

sættes boder op i gågaden med et lokalt

fødevaremarked.

Her er aftalt deltagelse fra SSF´s netværk.

FoodWalk skal være et nyt lokalt koncept, der sigter

mod at fremme gastronomisk turisme i Sønderborg

Kommune. FoodWalken vil starte ud som pilotprojekt i

2018 med tanke på at udvide konceptet i 2019, som er

eventår for gastronomi. Som pilotprojekt i 2018 vil

FoodWalken starte op i Sønderborg by, men det

vurderes, at projektet har potentiale til at udvides til

Gråsten, Augustenborg og Nordborg m.fl. i de

kommende år.

Projektet omfavner de tre styrkepositioner mad, historie

og natur i masterplanen for Handel og Turisme ved at

integrere sønderjysk madkultur med sit historiske islæt

samt ved at integrere lokale råvarer fra naturen dyrket

lokalt.



Dato: ?

Familiefestival

Valdemarsdag 2019
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Nærmere oplysninger følger fra SSF.



Den 6. september

Casestudie: CO2-

neutralitet i 

landdistrikterne
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Samarbejde indenfor Benefit4Regions:

“Excursion on the 6.th of September of Aktiv-
region Ostseeküste und holsteinische Schweiz.
The theme is renewable warmth.

We start in Großbarkau at a small district
heating by woodchips and then go to DK to the
solarthermal projects.”

Arr.: 

Jens-Peter Baden

Projekt- und Klimaschutzmanagement Kreis Plön

Breitband und regenerative Energien

Hamburger Straße 17/18

24306 Plön

Tidligere udflugt: Besøg på Føns Nærvarmeværk
og i klimabyen Middelfart


