
 

 

Velkommen til 

AFS-camp hjemkomst 
fredag 7. september - søndag 9. september 

 
Vi i lokallagene AFS Trondheim og AFS Nord-Trøndelag har gleden av å invitere deg til 
en sosial AFS-camp hjemkomst på BUL-hytta. 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 BUL-hytta på Lian, Trondheim, helga 7.-9- september. 
Vi møtes på ved trappa på Trondheim S, kl. 15:30 

Vær presis, da vi reiser videre til BUL-hytta i samlet tropp. 
 

 
Reise 
AFS dekker reiseutgifter over kr. 50,- i forhold til billigste reisealternativ. Utgiftene blir 
refundert ved innsendelse av elektronisk 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 Trondheim S: 
Trondheim: Vi møter opp nedenfor den store trappa på Trondheim S, for så å dra i 
samlet tropp til BUL-hytta på Lian. For dere som er fra Trondheim kan dere velge å 
møte opp direkte på leirstedet til kl. 18:00. Dette må dere gi beskjed om i 
påmeldingsskjemaet som det er linket til i denne innkallingen.  
 
Nord-Trøndelag (generelt): Lokaltog fra Steinkjer kl. 13:28, ankomst Trondheim 
Sentralstasjon kl. 15:32. 
 
Dersom noen ønsker å møte direkte på BUL-hytta er det fint om man kan gi beskjed 
om dette i svarskjemaet. 
 
Returreise:  
Vi er ferdig rundt kl. 14:30.  
Nord-Trøndelag kan ta lokaltoget fra Trondheim kl. 17:10.  
 

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


 

 

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

 studentbevis 
 håndkle og toalettsaker 
 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-camp hjemkomst. Vi ber 
deg respektere dette.  
 
 
Trykk her for å fylle ut svarskjemaet innen 17. august 2017! 
   
 
Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra leirsted eller selve campen kan rettes til 
ansvarlig person i lokallaget på e-post: kristin_thorvikthue@hotmail.com eller tlf: 
90840775.   
 

Med vennlig hilsen,  
 
AFS NORGE 
V/ AFS Trondheim og leiransvarlig Kristin T. Thue 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe70wNMZ7Letjqb-qTHViqpb5qa87aTAxU81uEkhIUpnzhuFw/viewform?usp=sf_link
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