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Året rundt med blomster 
Ny gør-det-selv bog fra Annie Dorthe Sandholm. 
 
Efter 2 succesfulde bogudgivelser er blomsterinspiratør 
Annie-Dorthe Sandolm nu klar med en ny bog i rækken om 
lette blomsterdekorationer til hjemmet. Med bogen, ”ÅRET 
RUNDT med blomster”, giver Annie-Dorthe ny inspiration til 
lette blomsterdekorationer skabt af årstidens blomster, 
havens skatte og naturens skønne materialer – hele året 
rundt. 
 
Annie Dorthe Sandholms nye bog tager læseren ind i en verden af 
blomsterideer og inspirerer til, hvordan man nemt selv kan skabe 
både små og enkle dekorationer ud af hverdagsting, man kan 
finde i skabene og i haven.  
 
Bogen hjælper til at se muligheder i de blomster, årstiden byder 
på. ”Min idé med bogen er at vise, at det ikke er svært at lave 
smukke blomsterdekorationer. Man kan med ganske få midler give 
hjemmet et frisk pust med årstidens blomster. Bogen ”Året rundt 
med blomster” er enkle blomsterideer, som alle kan lave og jeg 
håber, at mine læsere vil bruge den som udgangspunkt for egne 
ideer og nye kreationer”, lyder det fra Annie-Dorthe Sandholm, der 
også videoblogger på sin blomsterblog: blomsterideer.dk.  
Hendes missionen er enkel. Hun vil inspirere andre. Derfor 
opfordrer hun til, at man går på opdagelse i hjemmet: finder små 
glas og vaser, henter blomsterløg, grene eller bær i haven – ting, 
der er indenfor rækkevidde. Annie Dorthe Sandholm ønsker ikke, 
at læseren lader sig begrænse ved at følge opskrifterne punktligt, 
og derfor giver hver blomsteridé plads til, at man supplerer med 
sine egne input. 
 
Bogen følger året, og blomsterideerne tager udgangspunkt i 
årstidens blomster. Den passer godt ind i en tid, hvor Do it Your 
self bølgen er på sit højeste, og hvor tid er en mangelvare. Derfor 
er alle blomsterideer både hurtige og nemme at lave: ”Jeg laver 
blomster på den nemme måde og ud fra filosofien ”Brug hvad du 
har!” Der skal så lidt til for at skabe små mirakler, der vækker 
opmærksomhed, afslutter Annie Dorthe med et smil.  
  
For yderligere information, kontakt Annie-Dorthe Sandholm, 
telefon: +45 22402201 eller på e-mail info@blomsterideer.dk   
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