
TOUR DE FLENS 
 

18. juni 2011  
 

Elbiler er en vigtig faktor for CO2-reduktionen. ProjectZero, Artefact GmbH, Klimapakt 
og Sonderborg2017 inviterer til elbils-arrangement lidt ud over det sædvanlige og 
lige over grænsen! - med både dansk og tysk deltagelse. 
Vi blander kultur med klima og vil på turen forsøge at definere begrebet 
KLIMAKULTUR 
Alle er velkomne til at deltage i løbet, det kræver dog at turen sker i en elbil. 
 

 

10.00              Start på Rådhustorvet I Sønderborg 
Velkomst og info om Sønderborg som historisk by ved Flensburg Fjord 
v/ A.P. Hansen, borgmester i Sønderborg fra 1997-2007  
  
Hvad er KlimaKultur?  
Hvad kan begrebet betyde for Sonderborg2017?  
v/ Stephan Kleinschmidt, fmd. for Kultur og Erhvervsudvalget  
Sønderborg Kommune 

 

10.30              Tour-deltagerne kører mod Gråsten 

10.50              1. STOP i Gråsten - Benniksgård  
Historien om Flensborg Fjord og området omkring Benniksgaard 
v/ Mads Friis 
 
Mads Friis er indehaver af Hotel Benniksgaard, en mand med et utal af ideer og iværksætter  
Mads Friis har altid en spændende og  nytænkende tilgang til sine omgivelser, og han ser 
muligheder alle steder.   
                            
Der serveres the og kaffe 

11.30 Afgang fra Benniksgaard                

11.35               2. stop i Sønderhav – tid til at skifte plads med sin co-driver! 
Sønderhav er kendt for ANNIES KIOSK, et samlingspunkt for sejlere og ikke mindst 
motorcyklister, og hvad kan blive mere kulturelt mødested end Annies Kiosk.  

 

En grænseoverskridende tur i elbiler 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.05              Afgang fra Sønderhav til Flensburg 
 
 

12.25              Ankomst til Phänomenta på Nørretorv /Nordertor i Flensburg                    

Velkomst og introduction til Klimapakt Flensburg  
v/ Viceborgmester Henning Brüggemann  
 
Kort guidet tur I Duborg-området i Flensburg 
 

13.35               Afgang fra Flensburg mod Glücksburg 
 
14.20               Ankomst til Artefact – Glücksburg  

Velkomst v/ Werner Kiwitt, direktør for Artefact 
 
Der serveres større frokost, mens bilerne lader op. 
 
Det er muligt at overnatte gratis på Artefact i stedets gæstehus med små lejligheder og 
værelser. Aftenens program vil byde på musik og samvær med flere deltagere i TOUR de 
FLENS.  
 
Igennem hele turen vil deltagerne blive stillet spørgsmål om klima og kultur og klimakultur-
begrebet. 
 
Har du en elbil og har lyst til at deltage i arrangementet lørdag den 18. juni fra kl. 10. Send en 
tilmelding til Louise.johnsen@projectzero.dk eller på telefon 2133 3433 

Der tages forbehold for ændringer i programmet. 

Kandidat til Europæisk 
kulturhovedstad 2017 

Artefact – Centrum for 
bæredygtig udvikling 

CO2-neutralitet i Region 
Flensburg inden 2050 

CO2-neutralitet i  Sønderborg-
området inden 2029  

mailto:Louise.johnsen@projectzero.dk

