
 

 

 
Velkommen til 

ANKOMSTLEIR 2 
Fredag 29.09 - søndag 01.10.2017 

 
Lokallagene i din region har gleden av å ønske deg velkommen til ankomstleir del 2. Nå har 
du vært her i knappe «fem uker» og er godt i gang med AFS-året ditt i Norge. I løpet av 
denne tiden har du rukket å bli bedre kjent med vertsfamilien, startet på skolen og fått 
utforsket litt av lokalmiljøet du bor i. Du har helt sikkert fått mange inntrykk av 
hverdagslivet i Norge og har mange ulike spørsmål. Disse ønsker vi å bearbeide sammen 
med deg på ankomstleir del 2. Leiren er en obligatorisk del av AFS-programmet og det blir 
et hyggelig gjensyn med alle AFSerne fra region 3 som du traff på Ankomstleir 1. Vi tar 
sikte på en innholdsrik helg med mye lek og moro. 
 

Orienteringen finner sted på Stemnestaden Leirsted 29.09 – 01.10.2017 

Vi møtes på Aksdal bussterminal, 16.00. 

Vær presis, da vi reiser videre til Stemnestaden i samlet tropp! 

 
Ankomst Stemnesteaden Leirsted: 

Fra Bergen: Kystbussen fra bussterminalen kl. 13.00 

Fra Stavanger: Kystbussen fra bussterminal kl. 13.15 

Fra Haugesund: Bussen fra terminalen kl. 15.40 

 

Reise til leirsted: 

Vi reiser i samlet tropp fra Aksdal terminal til Stemnestaden Leirsted via lokalbuss 

Dersom noen ønsker å møte direkte på Stemensteaden er det fint om man kan gi beskjed 
om dette. 

 
 
 
 



 

Returreise:  

Søndag sjekker vi ut i god tid og slår følge til Aksdal bussterminal hvor bussene går fra. 

Aksdal - Bergen 12.25-16.15 

Aksdal - Haugesund 12.25-12.45 

Aksdal - Stavanger 13.50-15.30 

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: 

- Studentbevis 
- Sovepose 
- Håndkle og toalettsaker 
- Innesko 
- Skrivesaker 
- Regntøy 
- 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 20.09.2017 Trykk HER for å sende inn svar. 

Vi ser fremt til å høre fra deg! 
 

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Stemnestaden eller selve orienteringen kan 
rettes til Tina-Yumin Sjølie på e-post: t.y.sjoelie@gmail.com eller mobil: +47 955 54 406. 

Med vennlig hilsen 

Tina-Yumin v/AFS Bergen 

https://docs.google.com/forms/d/1yPmOSw1IGhyXAwFiSboKm5Wpf1bpAGalRAzEvHx4C-E/edit
mailto:t.y.sjoelie@gmail.com

