
 

 

Velkommen til 

AFS-camp hjemkomst 
fredag 14. september - søndag 16. september 

 
Vi i lokallaget, AFS Haugaland har gleden av å invitere deg til en sosial AFS-camp 

hjemkomst på Vigdarheim Leirsted. AFS-camp er en obligatorisk del av AFS-

programmet, og i tillegg til å være en sosial avslutning på AFS-året, er campen til 

for å bearbeide de opplevelsene og erfaringene du har gjort deg. Videre vil vi gi 

deg et innblikk i hvordan du kan fortsette å være involvert i AFS videre fremover, 

dersom du ønsker dette.Vi vil gjerne at du tar med bilder, musikk eller andre ting 

du ønsker å vise fram fra året ditt. I løpet av helgen vil du også få utdelt 

deltakerbeviset fra AFS Norge som bekrefter deltakelsen din AFS-programmet.  

 

Campen finner sted på Vigdarheim i Sveio kommune, 14.-16. september 

Vi møtes i Sveio kl. 19:00.  

Vær presis, da vi reiser videre til Vigdarheim i samlet tropp. 

 

Reise 

AFS dekker reiseutgifter over kr. 50,- i forhold til billigste reisealternativ. Utgiftene 

blir refundert ved innsendelse av vedlagt refusjonsskjema sammen med originale 

billetter/kvitteringer senest 30 dager etter reisen har funnet sted.  

 

Ved kjøp av togbilletter til utenfor din region samt alle flybilletter, blir kun 50% av 

prisen refundert om reisen er bestilt mindre enn 30 dager før reisen finner sted. 

Alle refusjonskrav må sendes inn via denne linken.  

Ankomst Vigdarheim: 

Fra Haugesund retning Sveio: ca. 2,5 km etter avkjørsel til Mølstervåg.  

Fra Bergen retning Haugesund: ca. 3,5 km etter avkjørsel til Sveio sentrum. 

Følg skilting. 

https://afsnor.formstack.com/forms/refusjondeltakere


 

 

Dersom noen ønsker å møte direkte på leirstedet er det fint om man kan gi 

beskjed om dette i påmeldingsskjemaet.  

 

For de av dere som ikke kommer kjørende, reiser vi i samlet tropp fra 

bussholdeplassen på Sveio til Vidgarheimen. Oppmøte kl. 19:00.  

 

Fra Bergen og Stavanger foreslår vi følgende busser (fra Kystbussen.no):  

Fra Bergen kl. 15:45 – Ankomst Sveio kl. 18:50 

Fra Stavanger kl. 16:10 – Ankomst Sveio kl. 18:50 

Bussbilletter bestilles til Sveio, men man må gi beskjed til sjåføren at man skal av 

på Vigdarheim. Ved dette stoppet vil det stå frivillige som stopper bussen, om 

sjåføren selv glemmer å stoppe.  

Avreise Vigdarheim  

Vi reiser i samlet tropp fra Vigdarheim til Sveio i 13-tiden søndag.  

Tilbake til Bergen og Stavanger foreslår vi følgende busser (fra Kystbussen.no): 

Fra Sveio kl. 14:00 – Ankomst Stavanger kl. 16:30 

Fra Sveio kl. 13:50 – Ankomst Bergen kl. 16:45.  

Dette må du pakke: 

Utover interesse og engasjement, bilder fra året dit og mange gode historier vil vi 

svært gjerne at du tar med deg: 

 

 Informasjonshefter fra AFS («praktisk 

informasjon» og «kultur og tilpasning») 

 studentbevis 

 sovepose og pute  

 håndkle og toalettsaker 

 innesko 

 skrivesaker 

 badetøy eller regntøy (spørs på været) 

 musikk 

 godteri/snacks til kveldskos (valgfritt) 

 

https://kystbussen.no/
https://kystbussen.no/


 

 

Mat: 

Vi gjør innkjøp av mat på forhånd, og 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.  

Viktig:  

Påmelding er bindene! 

Dersom du planlegger å komme senere eller reise tidligere må du gi beskjed om 

dette. Dette kan ikke gå på bekostning av den obligatoriske undervisningen.  

NB. Husk at ved avbestilling senere enn fem dager før må du selv dekke 

utgiftene knyttet til mat og losji.  

 

Alle AFS-arrangementer er alkoholfrie. Dette gjelder også reorienteringer. Vi ber 

deg respektere dette.  

 

AFS-arrangementer kvalifiserer for politisk fravær. Søk om dette her. 

 

Trykk her for å fylle ut svarskjemaet innen 24. august! 

 

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Vigdarheim kan rettes til Tor Willy Nielsen 

på e-post: torwillynielsen57@gmail.com eller tlf.: 95166745. Spørsmål om selve campen 

kan rettes til eline.ohr på e-post: eline.ohr@afs.org eller tlf: 21649620.   

 

Med vennlig hilsen,  

AFS Norge 

V/ AFS Haugaland  

http://politiskfravær.no/
https://goo.gl/forms/ojGFwlHM4WNn4gHg2

