
Kulturtur til Flensborg
Onsdag den 24. februar kl. 10.00 - 19.00

Kom med Jobbanken på tur til den gamle og enestående by, Flensborg

Handelen med kolonierne i Dansk-Vestindien skænkede i 1700- 
og 1800-tallet Flensborg en økonomisk blomstringstid. Endnu i 
dag vidner mange prægtige kontorhuse og købmandsgårde i den 
historiske gamle bydel om den rigdom, som redere og købmænd i 
Flensborg har tjent gennem den oversøiske handel. 

Fra 1755 sejlede skibe fra Flensborg til øen St. Croix i Caribien og 
bragte foruden bomuld, tobak, farvetræ og ædle træsorter især 
rom og sukker med tilbage til fjordbyen. Flensborg udviklede sig ved 
siden af København og Altona til en af de betydeligste lokaliteter for 
sukkerproduktionen i den danske helstat. Flensborgs ry som „rom-
by“ er stadig intakt, og i fællesskab med Jobbanken kan I opleve 
den spændende historie om Flensborg, hvor vi tager på byvandring 
for at besøge de gamle historiske købmandshuse, gamle pakhuse, 
gårde og romhuse, den såkalte rom- og sukkertur.
Flensborgs rom- og sukkertur fører dig til de spor, som skibsfarten 
til Vestindien har efterladt i Flensborgs bybillede.

På hjemturen gør vi stop ved en grænsekiosk, hvor hver deltager 
max må købe tre kasser øl/sodavand med hjem.

Sidste tilmelding til turen er den 17. februar. Tilmelding foregår hos 
Erling/Allan og ved samtidig indbetaling af 150 kr. på Jobbankens 
konto. Reg. 2210, konto 7556738801. Skriv ”Flensborg” i 
emnefeltet. Prisen inkluderer transport til/fra Jobbanken Aarhus 
hhv. Herning, guidet tur i Flensborg samt frokost i byen.

Vi glæder os til at se jer!

De bedste kulturhilsner
Jobbankens personale i Aarhus og Herning
E: ek@job-banken.nu/ah@job-banken.nu | Aarhus: 8621 3064  &  Herning: 9722 3064

Program

Kl. 10.00:           Afgang fra  
            Jobbanken
            Aarhus/  
            Herning

Kl. 12.00-13:00:   Frokost  
            i Flensborg

Kl. 13.15-14.45:   Byvandring

Kl. 14.45-16.00:   Mulighed for
            oplevelser på  
            egen hånd

Kl. 16.00-17.00:   Mulighed for  
            indkøb ved  
            grænsen

Kl. 19.00:           Hjemkomst til  
            Jobbanken


