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Folkehøjskolen – en dansk specialitet

Indgangsparti, Ranum Efterskole College. For
gangbesværede er der stolelift til rådighed.
Igennem tiderne har ISGF’s Europakonferencer
været afholdt på meget forskellige lokaliteter og
under forskellige former.
Den 11. Europakonferencevil blive afholdt som et
højskoleophold på Ranum Efterskole College.
Ranum Efterskole College er et campus for over
400 unge og med deltagere fra mere end 28 lande.
Et dansk højskoleophold har intet med det internationalt kendte begreb ”High School” at gøre,
men er en næsten 200 år gammel dansk tradition, der blev grundlagt af teologen og forfatteren
N.F.S. Grundtvig samt skolemanden Christen Kold,
og som bredte sig til de andre nordiske lande.
Den danske folkehøjskole var oprindeligt en skoleform, som blev oprettet med det formål at give
”almindelige” mennesker indsigt i forhold, der
satte dem i stand til at deltage i samfundslivet.
Indholdet af højskolernes udbud har ændret sig i
takt med, at samfundet har ændret sig.
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Det er dog stadig sådan, at en dansk folkehøjskole
skal tilbyde undervisning og samvær på kurser,
hvis hovedsigte er ”livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse”.
Fælles for alle højskoler er desuden: ”Samvær,
sang og fordybelse” – alle tre nøgleord, som også
vil kendetegne ISGF’s 11. Europakonference.
Vi dyrker samværet ved bl.a. at arbejde sammen
på tværs af grænser, kultur, køn og baggrund.
Vi er sammen om de mange aktiviteter, der tilbydes i løbet af opholdet, og du deltager i de fælles
opgaver, som vil bidrage til, at ALLE får en god
oplevelse.
Hver morgen vil der – i forbindelse med morgensamlingen – være morgensang/fællessang.
Fordybelsen sker fx i forbindelse med gruppediskussioner og andre aktiviteter, som vil være en del
af opholdet.
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Værelserne
Vi skal bo på elevværelserne som enkelt- eller
dobbeltværelser. To værelser deles om badeværelse og toilet.

Programmet
Søndag 30. juli
Ankomst. Om aftenen
åbner vi konferencen.

Sengene vil typisk være
køjesenge i fuld størrelse. Vi skal kun bruge
underkøjerne.

Hvornår kan jeg tilmelde mig?
I februar 2022 åbner
vi for tilmelding til
konferencen via vores
hjemmeside www.
isgf-euro2023.dk.

Du bliver også informeret om vilkår for fra
melding og regler for
refundering af betalt
gebyr.

Her skal du registrere
dine tilmeldingsoplysninger, og du kan læse
om betaling af første
rate af deltagergebyret.

Når vi har modtaget
din tilmelding, og du
har betalt første rate,
sender vi dig en e-mail
med bekræftelse på din

deltagelse i konferencen.
Senere sender vi dig
også en e-mail med
information om valg af
udflugter og betaling
af resten af deltagergebyret.

Hjemmeside på vej
Konferencen får sin
egen hjemmeside.
Den bliver flersproget
på engelsk, fransk,
tysk og dansk. Klik
ind på isgf-euro2023.
dk eller aisgeuro2023.dk.
På hjemmesiden kan
man også tilmelde
sig som abonnent på
konferencens nyhedsbreve, så du kan
hjælpe os ved at sende dette nyhedsbrev
videre. Så mange
som muligt skal gerne
have mulighed for at
læse med og – ikke
mindst – at deltage i
Europakonferencen.
Hjemmesiden udbygges løbende.
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Mandag 31. juli
Mødedag. Du mødes med deltagerne
fra dit eget land og
derefter med de
andre fra din underregionale gruppe. Om
eftermiddagen skal vi
i grupper arbejde med
konferencens tema.
Du kan også vælge at
deltage i nogle mindre aktiviteter.
Tirsdag 1. august
Udflugtsdag. Vælg
mellem forskellige udflugter til oplevelser
i det nordlige Jylland
– alle med relation til
konferencens tema.
Dagen er også ”world
scarf day”, hvor vi
gerne ser deltagerne
bære tørklæde lige
som mange nuværende og tidligere spejdere verden rundt.

Uden mad og drikke ....
Når man til daglig
skal mætte 400 unge
mennesker fra næsten
30 forskellige lande,
kræver det mere end et
almindeligt køkken.
Ranum Efterskole
College råder over et
professionelt køkken
på restaurationsniveau,
som er i stand til at
imødekomme en bred

vifte af kostønsker og
-vaner. Der er altid en
vegetarmenu til rådighed, ligesom der bliver
taget hensyn til allergier og andre specielle
behov.
Derfor vil du også i
forbindelse med tilmeldingen blive spurgt om
eventuelle kostønsker.
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Om aftenen er der
uderholdning og
mulighed for indslag
fra deltagerne fra de
forskellige lande.
Onsdag 2. august
Dagen er afsat til den
11. europæiske konference. Dagen slutter
med festaften med
underholdning.
Torsdag den 3. august
Vi siger alle tak for
denne gang, god tur
hjem og på gensyn.
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