
 

 

 
Velkommen til 

ANKOMSTLEIR 2 
Fredag 19. – søndag 21. oktober 2018  

 

Lokallagene i region 3 har gleden av å ønske deg velkommen til Ankomstleir 2. Nå har du 
vært her i knappe tre 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 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. 
 

Leiren finner sted på Skotnes leirsted 19.-21. oktober. 

Vi møtes på Bergen Busstasjon ved Vinmonopolet klokken 17:00.  

Vær presis, da vi reiser videre til Skotnes leirsted i samlet tropp. 

 

Ankomst Bergen Busstasjon: 

 

Ta bussen som ankommer 

Bergen busstasjon klokken 

16:45. 

 

 

Eventuelt dette toget om du 

kommer fra Voss. 



 

 

 

Reise til leirsted: 

Vi reiser med privat buss i samlet tropp fra Bergen Busstasjon til Skotnes Leirsted.  

For å komme oss til leiren blir det en gåtur på ca. 45 minutter gjennom skogen. Husk 

gode sko! 

Dersom noen ønsker å møte direkte på Davanger skole er det fint om man kan gi beskjed 

om dette.  

 

Returreise:  

Det blir avreise fra Davanger skole ca. klokken 13 på søndagen. Deretter blir vi kjørt 

samlet til Bergen Busstasjon. 

 

Det blir avreise klokken 14:00 fra Bergen Busstasjon for de som skal sørover.  

 



 

Tog til Voss har avreise kl. 15:14 fra togstasjonen. 

 

 

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.  

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.  

 

Dette må du pakke: 

- Studentbevis 
- gode sko til turen innover 
- laken, sovepose og putetrekk 
- håndkle og toalettsaker 
- skrivesaker 
- klær til å være ute i  
- godteri/snacks til kveldskos (valgfritt) 
- vannflaske og eventuelt termoskopp til te/kaffe 

 

 

 

 

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


 

 

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 søndag 16. september (link til elektronisk skjema)  

Dersom linken ikke fungerer, kopier og lim den inn i nettleseren: 

https://goo.gl/forms/qttFgvEwL6jWAkmF2 

 

Vi ser fremt til å høre fra deg! 

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra Skotnes leirsted eller selve leiren kan rettes til 

Elisabeth Hovden på e-post: elisamarh96@gmail.com eller tlf.: 412 46 504 

 

Med vennlig hilsen 

Elisabeth Hovden 

V/AFS Bergen 

https://goo.gl/forms/qttFgvEwL6jWAkmF2

