
 

 

Kalundborg Gymnasium, 26/8 2022 
 
Kære Euroweek-værtsfamilier 
 
Først og fremmest: TUSIND TAK for at I har meldt jer til at indkvartere nogle af vores mange 
Euroweek-gæster. Uden jeres hjælp ville vi ikke kunne gennemføre denne store internationale 
begivenhed. ❤ 
 
Vores gæster ankommer om under en måned, og i dette brev kan I finde generelle informationer 
om Euroweek-dagene og jeres opgaver som værter.  
I e-mailen har I fået oplyst navn, køn og evt. særlige behov for jeres gæst(er). Efterhånden som vi 
får oplyst ankomsttidspunkterne for de enkelte lande, kontakter vi jer igen. 
I e-mailen finder I også kontaktoplysninger på jeres gæst(er). Vi vil gerne bede jer om at kontakte 
jeres gæst(er) på e-mail eller telefon/sms snarest, så I kan lære hinanden lidt at kende. Nogle 
gæster har oplyst, at de har allergier eller særlige spisevaner (f.eks. vegetar). I så fald er det en god 
idé at få kommunikeret om dette på forhånd. 
 
Program: 
Onsdag den 21. september 
Deltagerne ankommer i løbet af eftermiddagen/aftenen. Vi orienterer jer individuelt på e-mail om 
jeres gæst(er)s ankomsttidspunkt og aftaler, om de skal hentes på stationen eller gymnasiet. 
 
Torsdag den 22. september 
8.05: Eleverne møder på gymnasiet og skal gå ned i samlingssalen, hvor åbningsceremonien 
starter kl. 8.30. 
19.00: Eleverne er færdige med dagens program og hentes på gymnasiet (kantinen). 
 
Fredag den 23. september 
8.05: Eleverne møder på gymnasiet og skal gå ned i samlingssalen til workshop. 
16.00: Eleverne hentes på gymnasiet, med mindre I har lavet en anden aftale. 
 
Lørdag den 24. september 
7.45: Eleverne møder på gymnasiet med bagage og kører herfra videre til København og Sverige. 
  



 

 

 
Måltider 
Vi forventer, at jeres gæst(er) spiser morgenmad hos jer hver dag, men I behøver ikke at smøre 
madpakker, da de får frokost på gymnasiet. Overvej dog at give dem en lille snack-pakke med. 
Afhængigt af ankomsttidspunktet skal de måske have aftensmad onsdag aften.  
Torsdag aften spiser alle deltagere på skolen, hvor de alle har medbragt mad/snacks fra deres eget 
land til en international buffet. Nogle elever har måske brug for en sandwich eller lignende om 
aftenen, når de kommer hjem. 
Fredag aften forventer vi, at gæsterne spiser aftensmad sammen med jer. 
 
Orienteringsmøde for værter 
For at sikre os, at alle kan få afklaret deres eventuelle spørgsmål, vil vi gerne invitere til et 
orienteringsmøde om Euroweek onsdag d. 14/9-22 kl. 16.30-17.30 i samlingssalen på Kalundborg 
Gymnasium. Mødet er naturligvis frivilligt, og vi sørger også for løbende at kommunikere skriftligt 
via e-mail eller Lectio, hvis der er noget, I bør vide. 
 
Alkohol 
Gymnasie- og ungdomskulturen rundt omkring i de europæiske deltagerlande er utrolig forskellig, 
og i de fleste lande får unge teenagere ikke lov til at afholde fester med alkohol på deres 
gymnasier. Derfor er Euroweek et alkoholfrit arrangement, hvilket betyder, at de unge mennesker 
ikke må drikke alkohol, mens de er på besøg. 
 
Kontakt 
I kan altid kontakte Euroweek-styregruppen på euroweek@kalgym.dk eller ved at skrive en Lectio-
besked til ”Euroweek styregruppe”. I hastesager kan vi træffes på telefon. 
Elevernes lærere er indkvarteret på Hotel Ole Lunds Gård (England, Holland, Sverige, Tyskland og 
Østrig) og Kalundborg Vandrerhjem (Belgien, Bulgarien, Estland, Finland, Italien, Kroatien, Letland, 
Luxembourg, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Ungarn) 
 
Venlig hilsen 
Euroweek-styregruppen 
 
Jesper Engsvang Nielsen 26 71 24 66 
Mattias Löb 61 67 33 31 
Pernille Skafte 28 93 82 52 
Malene Lysemose 26 25 48 94 
 


