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Har du en Blockbuster?
AV-præsentationer i vores egen biograf
På selve konferencedagen har et deltagerland 3-5 minutter til at præsentere sit gildearbejde, sine mål og
ambitioner i plenum. Det kan godt blive lidt presset, og
måske kommer præsentationen ikke helt til sin
ret ind imellem debatterne.
I 2023 bliver det anderledes
I Ranum har vi ogå vores egen biograf, hvor
der er fri leg dagen lang. Her kan du få vist
dit budskab ubeskåret – og måske flere gange.
Medbring en USB-nøgle med slideshow eller videofil – eventuelt med underlægningsmusik. Fortæl om
projekter, I brænder for, om livet i gildet eller samarbejdet med spejderne, om særlige aktiviteter, som
andre kan blive inspireret af.
Vores biografdirektør tager imod din USB-nøgle
og sætter indholdet på plakaten. På skærme rundt
omkring på gangene kan du altid følge med i, hvad der sker hvornår.
Udnyt denne mulighed for at vise, hvad I særligt brænder for hjemme i jeres
gilde, og om I har nogle spændende projekter, andre kan have glæde af.
Giv bidraget en fængende titel … det sælger billetter!
Et tilbud til dig der gerne vil kende Danmark og Sct. Georgs Gildernes arbejde

Home Hospitality
I 2-3 dage enten før eller efter ISGF’s
Europakonference 2023 i Ranum kan
du vælge at besøge danske gilde
brødre.

Derudover er der også samtalerne i
private hjem og blandt gildebrødre i
området, som helt sikkert også giver
en anden forståelse af Danmark og
Under et sådant ophold i et privat gildearbejdet. Disse samtaler og ophjem er der mulighed for at få et levelser giver ikke mindst en forstånyt syn på Danmark, danskerne og else for egne udfordringer og goder
få indsigt i det liv, der leves, og de i det land, du kommer fra.
goder og også udfordringer, der er i Home Hospitality-besøget giver
dagligdagen. Du vil se andre dele af ofte grobund for livslange venskaDanmark end Ranum og turen til og ber, måske endda gensidige besøg
fra togstation eller lufthavn. En lokal hos hinanden.
vært kender de lokale smukke steder,
den lokale historie og meget andet.
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Aktiviteter
på ISGF’s
Europa
konference
2023
Europakonferencens
motto er Inspiration, Togetherness og
Sustainability. Dette
motto vil vise sig i de
mange aktiviteter, vi
vil tilbyde deltagerne
i Ranum.
I dette og de kommende nyhedsbreve
vil vi fortælle om
de forskellige aktiviteter, som du kan
vælge at deltage i.
På bagsiden kan du
blandt andet læse
om, hvordan du kan
genbruge papir på
forskellige måder.
Glæd dig til at læse
om mange andre
spændende aktiviteter i de kommende
nyhedsbreve som fx:
•	Hvordan kan vi
genbruge garn- og
tøjrester
•	Aktiviteter i naturen. Brug af planter
på forskellig vis
•	Et tag-selv-bord
med mange forskellige aktiviteter
• Morgenmotion

Web: isgf-euro2023.dk
E-mail: isgf-euro2023@sct-georg.dk

Har du nogensinde lavet dit eget papir?
Vi samler meget forskelligt affald ind og
sorterer det for at genbruge det. I vil også opleve affaldssortering på
Ranum Efterskole.
Alle vores aktiviteter på
konferencen bygger på
genbrugsmaterialer og
bæredygtighed.
Lige netop i disse dage
får vi at vide, at der er
mangel på papir. Hvor
tit har vi ikke udskrevet
noget på printeren eller
kopimaskinen, som ikke
er blevet, som det skulle være. Derfor vil en af
aktiviteterne være at
lave sit eget papir.

Papiret kan få mange
udtryk alt efter hvilke
farver, vi laver det af.
Konferencens logo kan
måske trykkes på. Der
kan også lægges små
farvede stykker papir i
eller måske en presset
blomst. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Måske smider du også
tit ugeblade og magasiner ud. Men de kan bruges til at udfolde dine
kreative aktiviteter: Fx
kan du lave nogle flotte collager. En collage
er et kunstværk af flere
elementer. Picasso og
Braque limede de første

Georges Braque:
Fruit Dish and Glass.
1912
collager af avisudriv. Nu
kan du lave en collage
af ugeblade og magasiner - måske på et stykke
pap.

Styregruppen for 11. Europakonference 2023

Styregruppen har fire medlemmer, som sammen med ca. 20 hjælpere planlægger konferencen:
Birthe Ømark

Hanne Borgstrøm

Karen Jensen

Kjeld Krabsen

Leder af konferencen
og idémageren for meget af konferencens
program og aktiviteter.
Birthe har den internationale kontakt til øvrige
lande og Europakomitéen.
Birthe har været medlem af gilderne siden
1991, har haft flere ledelsesposter og er nu
Danmarks internationale koordinator.

Birthes højre hånd. Arbejder med programmet og koordinering af
hjælpernes ansvarsområder. Hanne har ansvar
for vores nyhedsbreve.
Hanne har været medlem af gilderne siden
1982, været landsgildemester i 4 år og er nu
distriktsgildemester i
København.

Leder af administrationen med koordinering
af tidsplaner og information af deltagere. Er
også styregruppens sekretær.
Karen har været medlem af gilderne siden
1988, har haft flere ledelsesposter og er nu
distriktsgildemester i
Odense.

Leder af teknisk koordinering med ansvaret
for tilmeldingssystemet
samt andre praktiske
opgaver.
Kjeld har været medlem
af gilderne siden 1996,
været med i landsgildeledelsen i 6 år og er nu
gildemester i Skanderborg.
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