
 

 

INNKALLING TIL PREORIENTERING 
 

fredag 28. april - søndag 30. april 2017 
 
Vi har gleden av å ønske deg velkommen til preorientering på Lønningstrand. Preorientering 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 preorientering er blant annet 
forventninger, kultur og kulturforskjeller, og tilpasning.  

 
Orienteringen finner sted på Lønningstrand, 28.04 - 30.04. 

Vi møtes kl. 16:00 i ventehallen på Bergen busstasjon (se etter AFS skilt) og reiser i 
samlet tropp til Lønningstrand. Gi beskjed i vedlagt skjema om du møter direkte. 

Vær presis, da vi reiser videre til Lønningstrand kl. 16:29. 

 
Reise: 
Bestill billetter i god tid! 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.  
 
Bussen fra Stavanger går kl 10:15 med ankomst i Bergen kl 15:15. Bussen fra Haugesund går kl. 
12:30 med ankomst i Bergen kl. 15:45. Billetter må ordnes selv. Se www.kystbussen.no 
 
Reise til leirsted:  
Vi reiser i samlet tropp fra Bergen busstasjon til Lønningstrand kl 16:29. AFS kjøper billettene fra 
Bergen til leirstedet. Det er derfor viktig at du gir nøyaktig tilbakemelding i skjema under, innen 07. 
april, om hvor du møter oss. Dersom noen ønsker å møte direkte på Lønningstrand kl 18:00, gi 
beskjed om dette. Adressen er: Fleslandsvegen 72, 5258 Blomsterdalen, Norge. 
 
Reise fra leirsted:   
Søndag 30. april reiser vi i samlet tropp fra Lønningstrand. Vi må gå til Blomsterdalen for så å ta 
bussen derfra (siden bussen ikke går fra Sommerleiren på søndager). Bussen går herfra kl. 14:45. Vi 
er tilbake på Bergen busstasjon klokken ca 15:30. Billettene fra Lønningstrand til Bergen kjøpes av 
AFS. Du må selv ordne med transport fra Bergen busstasjon. For de som skal videre, går det bl.a. 
buss både til til Stavanger og Haugesund kl. 16:00. (Ankomst Stavanger kl. 21:30, ankomst 
Haugesund kl. 19:15). Bussbilletter kan forhåndsbestilles på nettet. 
 
Gyldig fravær: 
For å søke om politisk fravær for fredag 28. april kan du gå til www.politiskfravær.no og fylle ut 
skjemaet man finner der. Leir- og orienteringsansvarlig på kontoret er Eline Teige (programassistent), 
eline.teige@afs.org / 21659620. Last ned filen i PDF-format og send den til Eline på kontoret for 
underskrift.  
 
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 e.l. for rabatt på buss/tog 
● sovepose, liggeunderlag og pute (viktig) 
● håndkle og toalettsaker (viktig)  

http://www.kystbussen.no/
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● innesko 
● skrivesaker 
● klær til å være litt ute 
● godteri/snacks til kveldskos (valgfritt) 

 
Mat: 
Har du spesielle dietter må du gi 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 preorienteringer. Vi ber deg 
respektere dette.  
 
Trykk her for å fylle ut svarskjemaet innen 7. april. 
 
Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Lønningstrand eller selve orienteringen kan rettes til Cora 

Gabrielle Møller Jensen i AFS Bergen på e-post: coragabriellemollerjensen@gmail.com eller tlf: 

45006461. 

 
Vi gleder oss til å møte deg! 
 
Med vennlig hilsen, 

AFS Bergen 

v/ Cora Gabrielle Møller Jensen 

https://goo.gl/forms/vCsMhFHuqMVQnRfH3
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