
Velkommen til AFS leir: 

Midtårsopphold 
Fredag 27.- søndag 29. januar 2017

AFS Asker og Bærum har gleden av å invitere alle AFSere i region 2 til midtårsopphold 
fra fredag 27. til søndag 29. Januar. På denne leiren samler vi alle AFS elevene i region 
2 og vi vil gå gjennom hvordan den første halvdelen av året har gått og har et fast 
program for å forberede alle til neste del av AFS året.  Midtårsoppholdet er 
obligatorisk for alle AFSere i Norge.  

Leiren finner sted på Lognvik gård og 27. – 29. januar. 

Vi møtes Sandvika bussterminal klokken 12:00 eller 
Drammen stasjon klokken 12:30 

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

Ankomst og reise til Lognvik gård: 
Vi reiser i samlet tropp med chartret buss fredag 27. januar. Fra Sandvika 
bussterminal kl 12:00 eller fra Drammen stasjon klokken 12:30. 

Dersom noen ønsker å møte direkte på Lognvik gård er det OK, men viktig at vi får 
beskjed om dette på forhånd.  

Returreise: 
Vi reiser sammen med buss tilbake fra Lognvik gård klokken 12:00 og stopper da også i 
Drammen ca. kl 14:30 og i Sandvika ca. kl 15:00. 

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 til AFS-kontoret. 

(fortsetter på neste side) 



Dette må du pakke: 
- sovepose og pute
- håndkle og toalettsaker
- innesko
- skrivesaker
- varmt vintertøy
- skiutstyr, det blir muligheter for uteaktiviteter
- musikk
- godteri/snacks til kveldskos (valgfritt)

Mat: Vi gjør innkjøp av mat på forhånd, og har du spesielle dietter må du gi beskjed om 
dette i god tid. Er det noe spesielt du ønsker (f. eks frukt eller godterier/brus), så ta med 
deg dette selv.  

Alle AFS arrangement er alkoholfrie. Vi ber deg respektere dette. 

Svarfrist innen torsdag 5. Januar  SVAR HER à (link til elektroniskskjema) 

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Lognvik gård eller selve 
orienteringen kan rettes til Kjell Magnus Rivera-Høgberg på e-post: 
afs@hogberg.ws  eller tlf:  47331134 

Med vennlig hilsen 

AFS Asker og Bærum 
Ved Kjell Magnus Rivera-Høgberg 
AFS Frivillig 

http://goo.gl/Wg4Lvh
mailto:afs@hogberg.ws



