
 

 

INNKALLING TIL AFS-CAMP 
 

fredag 09.06 - søndag 11.06 
 
Vi har gleden av å ønske deg velkommen til AFS-camp BUL-hytta på Skaret (Molde). AFS-
camp er en obligatorisk del av AFS-programmet som setter fokus på tiden frem mot avreise, 
og hvilke utfordringer og muligheter som venter deg som utvekslingselev. Du vil treffe andre 
AFSere, og får anledning til å dele dine tanker og forventninger med dem. Temaer som 
gjennomgås på AFS-camp er blant annet forventninger, kultur og kulturforskjeller, og 
tilpasning.  
 

Orienteringen finner sted på BUL-hytta, Skaret 09.06-11.06. 
Vi møtes på bussholdeplassen i Molde (ved kiosken) kl. 17.40 

Vær presis, da vi reiser videre til BUL-hytta i samlet tropp. 
Møter du direkte på BUL-hytta er det viktig at du gir beskjed i påmeldingsskjemaet. 

 

 

Reise 

For dere som kommer reisende til Molde ordner dere selv bussbilletter. AFS dekker 
reiseutgifter over kr. 50,- i forhold til billigste reisealternativ. Husk at det gis studentrabatt. 
Utgiftene blir refundert ved innsendelse av vedlagt reiseregningsskjema sammen med 
originale billetter/kvitteringer senest 30 dager etter reisen har funnet sted.  
 

Ankomst og avreise: 
Dere som reiser fra Kristiansund kan ta bussen som går fra Kristiansund trafikkterminal 
16:00.  
 
Dere som kommer fra Sunnmøre kan ta bussen som går fra Moa trafikkterminal 15:25. 
 
Husk å møte i godt tid!  
 

For dere som kommer tilreisende til Molde reiser vi i samlet tropp i biler til BUL-hytta. Vi 
møtes utenfor terminalen på bussholdeplassen 17:40. Dere som bor i Molde kan velge om 
dere ønsker å møte direkte på BUL-hytta klokken 18:00 eller på Molde trafikkterminal 17:40 
(gi beskjed hvor dere møter i god tid i forveien).  
 
Etter endt program og nedvask på søndag vil dere som skal ta buss fra Molde få skyss ned 
til bussholdeplassen. Dere som skal til Ålesund kan ta buss fra Molde trafikkterminal 15:40. 
Bussen til Kristiansund går 15:15.  
 

Dette må du pakke: 
Utover interesse og engasjement vil vi svært gjerne at du tar med deg;  
  

 Informasjonshefter fra AFS («praktisk informasjon» og «kultur og tilpasning») 
 studentbevis 
 sovepose, liggeunderlag og pute (viktig) 
 håndkle og toalettsaker (viktig)  
 innesko 
 skrivesaker 
 klær til å være litt ute 
 godteri/snacks til kveldskos (valgfritt) 



 

 

 

 
Mat: 
Har du spesielle dietter er det fint om du gir beskjed om dette i svarskjemaet. Er det noe 
spesielt du ønsker (f. eks frukt eller godterier/brus), så ta med deg dette selv.  
 

Alle AFS-arrangementer er alkoholfrie. Dette gjelder også AFS-campen. Vi ber deg 
respektere dette.  
 

Trykk her for å fylle ut svarskjemaet innen 05.05 
 

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra BUL-hytta eller selve orienteringen kan rettes til 
Line Thorvik Thue på e-post: line_thorvikthue@hotmail.com eller tlf: 90 12 96 33 
 

Med vennlig hilsen,  
 

AFS NORGE 

V/ AFS Molde og Line Thorvik Thue 

https://goo.gl/forms/pBFbVQS8zkLTnT5K2

