
 

Velkommen til 
Midtårsopphold 

Fredag 26.01 – søndag 28.01.2018 

Etter julen og rett over nyttår har vi i AFS Bergen gleden av å invitere deg som AFSer i region 3                     
til midtårsopphold! Leiren vil holdes fra fredag 26. til søndag 28. januar og her samles alle dere                 
som var sammen på Ankomstleir 2 endelig igjen. Vi har planlagt et fast program for å forberede                 
deg på de neste månedene av AFS året ditt. Det vil i tillegg til de obligatoriske aktivitetene bli tid                   
til noe lek og moro både ute og inne. Leiren er en obligatorisk del av AFS programmet og vi                   
satser på å gjøre den både minneverdig og innholdsrik. Når leiren finner sted har du opplevd                
norsk jul og nyttår og dermed kanskje blitt enda mer kjent med den norske kulturen? Vi gleder                 
oss til å høre om det du har erfart, både bra og kanskje også det som ikke var fullt så positivt,                     
siden vi sist så deg. 
 

Orienteringen finner sted på Lønningstrand Leirsted. 

Vi møtes ved Bergen busstasjon plattform J klokken 18.  

(Bussen går 18:18 så det er viktig at alle er presise!)  

 

Ankomst til Bergen Busstasjon: 

Bussen fra Stavanger går kl. 12:15 med ankomst i Bergen kl. 17:45. Bussen fra Haugesund 
går kl. 14:30 med ankomst i Bergen kl 17:45. Billetter må ordnes selv. Se 
www.kystbussen.no. 

Reise til leirsted: 

Vi reiser i samlet tropp fra Bergen Busstasjon til Lønningstrand. Bussen dit går 18:18 fra 
Bergen busstasjon. Dersom noen ønsker å møte direkte på Lønningstrand må det gis 
beskjed om dette. AFS kjøper bussbilletter til alle tur/retur Bergen 
busstasjon/Lønningstrand.  

Returreise:  

Søndag 28. januar 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 

 

http://www.kystbussen.no/


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. 

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 senest 30 dager etter reisen 
har funnet sted. 

Dette må du pakke: 

- studentbeivs 
- sengetøy (laken, dyne- og putetrekk) 
- håndkle og toalettsaker 
- innesko 
- skrivesaker 
- varmt tøy og klær til å være ute 
- godteri/snacks til kveldskos (valgfritt) 
- vannflaske og eventuelt termoskopp til te/kaffe 

 

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.  
 

Påmelding: 

Svarfristen er 11. desember. Fyll ut påmeldingsskjema her.  

 

Vi ser fremt til å høre fra deg! 
 

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Lønningstrand eller selve orienteringen kan 
rettes til meg, Cora Gabrielle Møller Jensen på e-post: coragabriellemollerjensen@gmail.com 
eller tlf:  45 00 64 61.  

Med vennlig hilsen AFS Bergen 

 

https://goo.gl/forms/A2Ypmlt8cNwbwUqf2
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