Velkommen til

ANKOMSTLEIR 2

Fredag 12. oktober – søndag 14. oktober 2018,
Lokallagene i region 1 har gleden av å ønske deg velkommen til Ankomstleir 2. Nå har du vært her
i knappe fire 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 2. Leiren er en
obligatorisk del av AFS-programmet og det blir hyggelig gjensyn med alle AFSerne fra region 1
som du traff på Ankomstleir 1. Vi tar sikte på en innholdsrik helg med mye lek og moro.

Leiren finner sted på Camp Sjusjøen
Adresse: Sørmessenvegen 23, 2610 Mesnali
Vi møtes på Lillehammer stasjon kl. 16:45.
Vær presis, da vi reiser videre til Camp Sjusjøen i samlet tropp.
Reise til Lillehammer:
Forslag til reise med tog (se mer og bestill billett på ruter.no eller nsb.no)
Fra Oslo: Tog kl. 14:34 fra Oslo S til Lillehammer. Ankomst kl. 16:40.
Fra Oppegård: Tog kl. 14:15 fra Oppegård. Stopp på Oslo S. Tog kl. 14:34 fra Oslo S til
Lillehammer. Ankomst kl. 16:40.
Fra Hamar: Tog kl. 15:52 fra Hamar til Lillehammer. Ankomst kl. 16:40.
Fra Kongsvinger: Tog kl. 12:37 fra Kongsvinger. Stopp på Lillestrøm. Tog kl. 14:13 fra
Lillestrøm til Lillehammer. Ankomst kl. 16:07.
Fra Nittedal: Tog kl. 13:37 fra Nittedal. Stopp på Oslo S. Tog kl. 14:34 fra Oslo S til
Lillehammer. Ankomst kl. 16:40.
Fra Spydeberg: Tog kl. 13:15 fra Spydeberg. Stopp på Oslo S. Tog kl. 14:34 fra Oslo S til
Lillehammer. Ankomst kl. 16:40.
NB! Når vi ankommer leirstedet setter vi fort i gang med å lage middag. Det blir likevel lenge mellom lunsj
og middag, så det er fint om elevene får meg seg en liten matpakke til reisen.

Ankomst Solhøgda Leirsted:
Vi reiser fra Lillehammer stasjon i samlet tropp med buss kl. 16:45. Bussturen tar ca. 20
min.
Dersom noen ønsker å møte direkte på Camp Sjusjøen er det fint om man kan gi beskjed
om dette. Oppmøte er i så fall kl. 17:15.
Returreise:
Forslag til reise med tog (se mer og bestill billett på ruter.no eller nsb.no)
På søndagen reiser vi med buss i samlet tropp fra leirstedet til Lillehammer Stasjon. Vi tar
sikte på å reise fra leirstedet ca. kl. 14:30, slik at vi er fremme på stasjonen i god tid før
toget går.
Retur til Oslo: Tog kl. 15:07 fra Lillehammer til Oslo S. Ankomst kl. 17:26.
Retur til Oppegård: Tog kl. 15:07 fra Lillehammer. Stopp på Oslo S. Tog kl. 17:35 fra Oslo
S til Oppegård. Ankomst kl. 17:59.
Retur til Hamar: Tog kl. 15:07 fra Lillehammer til Hamar. Ankomst kl. 16:05.
Retur til Kongsvinger: Tog kl. 15:07 fra Lillehammer. Stopp på Lillestrøm. Tog kl. 18:15
fra Lillestrøm til Kongsvinger. Ankomst kl. 19:22.
Retur til Nittedal: Tog kl. 15:07 fra Lillehammer. Stopp på Oslo S. Tog kl. 17:42 fra Oslo S
til Nittedal. Ankomst kl. 18:09.
Retur til Spydeberg: Tog kl. 15:07 fra Lillehammer. Stopp på Oslo S. Tog kl. 18:31 til
Spydeberg. Ankomst kl. 19:15.
Refusjon:
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.
Vi ber om at alle bestiller tog/bussbillettene sine så tidlig som mulig. Husk studentbillett.
Alle refusjonskrav må sendes inn via denne linken.

Dette må du pakke:
-

studentbevis
laken, dynetrekk og putetrekk, eventuelt laken, sovepose og putetrekk
håndkle og toalettsaker
innesko
skrivesaker
klær til å være ute i
klær til å være inne i
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.
Meld deg på leiren via dette svarskjemaet innen 01. oktober.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Camp Sjusjøen eller selve leiren kan rettes til
Leif Ottar Pettersen på lope56.lop@gmail.com. Eventuelt Eline Ohr på eline.ohr@afs.org.
Informasjon om hovedleder kommer senere.

Med vennlig hilsen
Eline Ohr v/AFS Norge
Leif Ottar Pettersen v/AFS Romerike

