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Tilmeldingen er åbnet
Om godt et år slår vi dørene op i Ranum til den 11. Europakonference.
Nu er der åbnet for tilmelding.
Skal jeg tilmelde tidligt?
Det er en god idé at tilmelde sig med det samme
og ikke vente på ”sidste mulighed”. Vi forventer
ca. 180 deltagere på konferencen, og vi fordeler
bl.a. værelser i den rækkefølge, som vi modtager
tilmeldingerne. Vi har mange forskellige typer
værelser, og har du særlige ønsker til værelset, så
har du en god grund til hurtig tilmelding.
Til vores udflugtsdag planlægger vi tre og to korte
udflugter, og også her er det godt at være tidligt
tilmeldt. Så får du besked om udflugterne lige så
snart, vi har dem klar til offentliggørelse og kan
vælge den udflugt, du brænder mest for. Vi skal
køre i bus, og derfor er der et begrænset antal plad
ser på hver tur.
Temaerne for vores udflugter tager udgangspunkt
i konferencens tema (Togetherness – Inspiration –
Sustainability) og de beslægtede verdensmål fra FN.

Hvad koster det at deltage?

Prisen for deltagelse vil være DKK 4.875 pr. per
son ved overnatning i et 2-sengs værelse med
delt bad/toilet (to værelser deler et bad/toilet).
Beløbet dækker konferencegebyr, overnatning,
alle måltider og fælles udflugter.
• Hvis du ønsker andre værelser, er prisen pr.
deltager i et 2-sengs værelse med eget bad/
toilet DKK 5.175.
• Enkeltværelse med delt bad/toilet forventes
at koste DKK 5.700 og et enkeltværelse med
eget bad/toilet DKK 6.075.
•
Hvis du vil bo i campingvogn/autocamper
eller telt ved Ranum er prisen pr. deltager
DKK 4.500, som dækker konferencegebyr,
måltider og fælles udflugter.

Bliver der mulighed for en eftertur?

Vi planlægger en eftertur med 3 overnatninger,
hvor vi besøger nogle af Danmarks store seværdig
heder.

mærksom på dette, når du booker en hjemrejsebillet.
Undervejs vil du kunne møde lokale gildebrødre
fra de byer, hvor vi gør holdt. Prisen for denne tur
forventes at blive omkring DKK 4.200.

Turen starter i Ranum torsdag den 3. august og
slutter i København søndag den 6. august. Vær op-

Du finder linket til tilmeldingsblanketten på vores
websted www.isgf-euro2023.dk
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Rejse

til og fra
Ranum
Kommer du med fly, er de nærmeste lufthavne
Billund (BLL) eller Aalborg (AAL).
Hvis du ankommer med fly til Billund, vil lo
kale gildebrødre modtage dig og hjælpe dig
med at komme med en bus direkte til Ranum.
Bustransporten til og fra Billund Lufthavn er
ikke indregnet i konferencegebyret.
I Aalborg er der mulighed for at ankomme med
fly eller med tog/bus. I lufthavnen og på bane
gården vil en velkomstkomité af lokale gilde
brødre vise dig ud til en direkte bus til Ranum.
Bustransporten til og fra Aalborg er indregnet
i konferencegebyret.

Eftertur

på krydstogt
gennem Danmark
Efter konferencen tilbydes en eftertur på
4 dage/3 nætter, som bringer deltagerne vidt
omkring i Danmark. Fra nord til syd, fra vest til
øst. Men det bedste er, at overalt hvor vi kom
mer frem, står lokale gildebrødre klar med
frokost eller aftensmad, som vi nyder i deres
selskab. Vi forventer en pris på ca. DKK 4.200.
Busturen starter i Ranum og slutter i Køben
havn, så det er klogt at bestille din hjemrejse
fra København.

Overnatning
før og efter konferencen

København: Nyhavn

Hvis du har behov for at ankomme til Ranum,
før konferencen starter den 30. juli eller at rej
se efter konferencen er slut den 3. august, er
det muligt at overnatte på et af de lokale over
natningssteder. På skolen er der desværre ikke
mulighed, da der afholdes kurser umiddelbart
før og efter Europakonferencen.
Har du brug for hjælp til overnatning, er
du velkommen til at sende en mail til infoeuro2023@sct-georg.dk – så hjælper vi dig
gerne med at finde et sted.

Tur

på egen hånd til Løgstør, Aalborg
eller Viborg
Skulle du i løbet af dit ophold få lyst til og
mulighed for en lille tur for dig selv, er der
gode muligheder for at tage offentlig trans
port (bus) til fx Løgstør, Aalborg eller Viborg.
Bussen har stoppested 5 minutters gang fra
konferencestedet, og busturen ind til Løgstør
busterminal tager ca. 15 minutter.
Vil du til Aalborg, tager busturen ca. 1 t 10 min.
hver vej, og vil du opleve Viborg, vil den samle
de bustur tage ca. 1 t 50 min. hver vej. I begge
disse ture indgår et busskift; men du kan altid
spørge om hjælp. Chaufføren vejleder gerne.

Kommer du i egen bil ...
Ladestation på Ranum Efterskole College

11th European Conference

... og kører du elbil, kan du trygt tage den med til
Europakonference. Ranum Efterskole College har
egen ladestation, så ikke kun du, men også din bil
kan blive fyldt med energi.
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