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En anderledes Europakonference
Danmark indbyder til en verden af spændende muligheder

Ranum Efterskoles
eldorado af forskellige
aktivitetstilbud
gør det muligt at
arrangere en
anderledes og
spændende
Europakonference

¤

I slutningen af juli 2023 åbner Sct. Georgs Gilderne i Danmark dørene til ny og spændende form
for Europakonference.
I Danmark er det en næsten 200 år gammel tra
dition, at mange unge er et år på højskole, hvor
de bor sammen og tilbydes andre fag, end den
almindelige skole tilbyder. Sigtet er dannelse og
kultur samt tolerance gennem samvær. Højskole
ophold er i dag også populære blandt seniorer,
der deltager i korte kurser, hvorimod mange unge
tager deres niende skoleår på en efterskole, hvor
principperne ligner højskolens.
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Ranum Efterskole College er en af Danmarks stør
ste efterskoler med plads til over 400 elever.
I dagene 30. juli til 3. august 2023 overtager vi sko
len med adgang til at bruge alle dens faciliteter.
Ranum ligger i det nordlige Jylland tæt ved den
naturskønne Limfjord. Selvom byen kun har knap
1.000 indbyggere, er det Vesthimmerlands kom
munes femtestørste by. Nærmeste større by er
Aalborg, der med sine knap 150.000 indbyggere er
Nordjyllands ”hovedstad”. Med ekspresbus tager
turen lidt mere end én time.
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¤Billund

Hvordan kommer jeg til Ranum
• Ranum ligger 30 minutters kørsel fra
motorvej E45
• Der arrangeres bustransport fra Aalborg Luft
havn, Billund Lufthavn og Aalborg Banegård.
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Velkommen til Ranum
Hvad kan man lave på Ranum Efterskole
Der er mange mulig
heder, så konference
gruppen har travlt med
at vælge, for vi kan ikke
nå det hele. Billedet her
er blot et eksemel på de
mange emner, skolen
beskæftiger sig med.
I dette tilfælde er det
havmiljø, herunder ver
denshavenes koralrev, og ud over det boglige stof
arbejder eleverne også med dyrkning af koraller.
Vi kan bruge hele skolen, fx skolens biograf, hvor
vi kan vise indslag fra deltagerne, vi kan være
udendørs til forskellige aktiviteter, og vi skal na
turligvis også have et fælles lejrbål. Vi kan bruge
skolens køkkenfaciliteter og præsentere hinanden
for egne traditioner osv. Der er mulighed for en
bred vifte af handicrafts.

Togetherness • Inspiration • Sustainability
Konferences tema skal kunne opleves og efter
leves alle fem konferencedage – fra selve kon
feencedagen den 2. august til aktivitetstilbud
dene, den måde, vi er sammen på, når vi spiser
sammen, fester sammen.
Europakonference 2023 vil i overskrifter forløbe
således:
Søndag den 30. juli
er ankomst- og åbningsdag.
Mandag den 31. juli
er debat- og aktivitetsdag.
Tirsdag den 1. august
er udflugtsdag
Onsdag den 2. august
er afsat til den 11. europæiske konference.
Dagen slutter med en festaften.
Torsdag den 3. agust
er afrejsedag.
Efter konferencen vil der for interesserede blive
arrangeret home hospitality og en ”Eftertur”.

11th European conference

Med ordene togetherness – inspiration – sustainability
byder Sct. Georgs Gilderne i Danmark velkommen til
den 11. ISGF Europakonference. Vi glæder os meget
til at åbne dørene for vores europæiske gildevenner
til 4 dages samvær og inspiration.
Vi åbner dørene til konferencedage, hvor vi lægger
vægt på at være tæt på naturen, vise, hvordan vi
kan passe på vores jordklode og skabe vedvarende
energi, diskutere emner omkring demokrati, tole
rance og oplysning som fundamentet for at kunne
leve bæredygtigt.
Vi vil vise jer den smukke og ukendte del af Danmark,
• hvor naturen er præget af den sidste istids lang
somme tilbagetrækning,
• hvor den tætte kontakt med hav og jord har
udviklet et stærkt folk,
• hvor fællesskab og samarbejde har båret udvik
lingen.
Vi vil vise jer landet, hvor intet er stort og højt. Vi
vil lade jer stifte bekendtskab med den lunefulde
danske sommer – mens nætterne stadig er korte
og aftenerne er lange.
Men først og fremmest giver vi jer rammerne for
at lære gildebrødre fra andre lande at kende, fordi
vi skal skabe ting sammen, vi skal diskutere sam
men, vi skal inspirere hinanden, vi skal vise hinan
den, hvordan vi kan passe på vores klode og leve
bæredygtigt.
Velkommen til Danmark
og velkommen til Ranum i 2023.
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