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Udflugter
Ved Nørre Vorupør sker fiskeriet direkte fra kysten. Der er
ingen havn, så fiskerbådene trækkes i stedet op på stranden.
Tirsdag den 1. august er konferencens udflugtsdag, og man kan vælge mellem tre gode tilbud
med konferencens motto som fælles paraply.

Inspiration:
Vi henter inspiration fra fortiden til fremtiden

Sustainability: Vi passer på naturen

Vi undersøger vikingetiden med Danmarks største
ringborg Aggersborg, og vi besøger museet Lindholm Høje med vikingegrave og udstillinger.

Guide: Anne, spejder, guide og rejseleder

Vi besøger Vejlerne, hvor tidligere landbrugsjord
nu er givet tilbage til naturen. Der er vådområder
og sivskov – et af Nordeuropas vigtigste fuglereservater.
Den jyske vestkyst er helt speciel med brede sandstrande og store bølger. Vi kører til Nørre Vorupør,
som er kendt for fiskerbåde på stranden og firmaet ”Strandet”, som udnytter plastic samlet på
stranden. På vejen standser vi ved surferparadiset
Cold Hawaii.

Guide: Jane, arkæolog, rejseleder og guide

Vi skal også længere tilbage i tiden, helt til 5.000
før vor tidsregning, og besøge Stenaldercenter
Ertebølle, som har givet navn til den ældste kultur
i Danmark.
Undervejs besøger vi Aalborg med udsigt over
Limfjorden. Her hører vi om byens rejse fra industriby til vidensby.
Vikingegrave ved Lindholm Høje nord for Aalborg

Togetherness: Vandretur

Guide: Mette, spejder og forfatter til bøgerne ”Hverdagseventyr” og ”Mad på bål”
Vi bliver kørt ud til Fossdalen og Lien, et enestående smukt kulturhistorisk naturområde, hvor vi
går ca. 10 km med frokostpause undervejs. Der
er gode stier, og guiden fortæller om området og
svarer på spørgsmål.
Valuta i Danmark? Langt de fleste butikker i Danmark modtager internationale betalingskort som
VISA og Eurocard. Vær dog opmærksom på, at hvis
du vil købe fx vin eller øl til din mad på Ranum Efter11th European Conference

skole College (vores meget velsmagende postevand
er frit tilgængeligt til alle måltider), skal du betale
med kontanter (DKK eller €). DKK kan hæves i selve
Ranum, nærmeste pengeautomat med € er i Løgstør.
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Kreative Ranum

N

aturen betyder meget for vores velvære. Derfor bliver der også mulighed
for at bruge den på mange forskellige måder.
Vi kan finde forskellige spiselige
planter, som måske kan bages
ind i et brød eller bruges i en
salat.

Hver morgen vil der være mulighed for en
kortere eller længere travetur i omegnen af Ranum Efterskole College.
Hvis du har lyst til at deltage i denne aktivitet, er det en god idé, at
du tager tøj og sko med hertil.

Tag-selv-bord

Mange af disse planter gror
overalt i Europa fx mælkebøtte (taraxacum), brændenælde
(urtica dioica) og skvalderkål
(aegopodium podagraria).
Vi kan også samle planter og blomster, som vi kan presse. Der er mange
anvendelsesmuligheder for dem fx på kort, små
billeder eller sætte dem på det brevpapir, vi laver.

De aktiviteter, vi har fortalt
om i nyhedsbrevene, vil der
være mulighed for at vælge
på bestemte tidspunkter, men
skulle du få lyst til at beskæftige
dig med nogle kreative aktiviteter
på andre tidspunkter, så vil der være
et ”tag-selv-bord” med mange andre
aktiviteter. Her vil der være materialer og
vejledninger til, hvad du kan lave af materialerne.

Så derfor: glæd dig til nogle spændende og kreative dage i Ranum.

Dresscode på Ranum?
Det korte svar er nej. Europakonferencen har ingen dress
code. Men da der er forskellige aktiviteter indendørs, en
konferencedag (for de delegerede), en udflugtsdag samt
mulighed for på egen hånd
at se lidt af området omkring
Ranum Efterskole College, en lejrbålsaften – og
en festaften, anbefaler vi, at man tager tøj og
fodtøj med, der passer til de forskellige aktiviteter.

Til festaftenen vil mange deltagere nok trække
i ”lidt finere” tøj end hverdagstøjet, men ingen
forventes til at komme i egentligt festtøj. Ved
forskellige internationale festaftener er nogle
gildebrødre mødt op i deres lands smukke nationaldragt, hvilket naturligvis er festligt. Men
man bestemmer det naturligvis selv.
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Rygning på
Ranum Efterskole College?
Den danske rygelov fastsætter regler for indendørs rygning i offentlige bygninger – inklusive skoler for børn og unge, hvor loven også
bestemmer reglerne for røgfri udearealer.
Loven giver alle et retskrav på ikke at blive
udsat for passiv rygning, når man færdes og
opholder sig på steder, hvor alle kan komme.
Ranum Efterskole College, som til daglig
huser ca. 500 unge, er en røgfri skole både
inden- og udendørs. Dette gælder tobak af
enhver art – også snus og E-cigaret. Derfor er
der altid adgang til frisk frugt – og det gælder
også deltagerne i Europakonferencen.
I forbindelse med vores ophold på Ranum Efterskole College vil vi oprette nogle udendørs
områder, hvor det vil være tilladt at ryge.
Det vil desuden være tilladt at ryge udendørs
udenfor skolens område, dog kun hvor det i
øvrigt er tilladt i henhold til lokale bestemmelser.
Vi skal tage hensyn til hinanden og særligt til
alle dem, som helbredsmæssigt ikke tåler røg.
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