
 

 

 
Velkommen til 

Midtårsleir 
Fredag 25.januar – søndag 27.januar 2019  

 

Lokallagene i region 4 har gleden av å ønske deg velkommen til Midtårsleir. Når leiren finner sted 
har du vært her ca. 5 måneder og er allerede halvveis i AFS-året ditt i Norge. I løpet av denne tiden 
har du rukket å bli godt kjent med vertsfamilien, er snart halvveis gjennom skoleåret og fått 
utforsket 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 Midtårsleiren. Leiren 
er en obligatorisk del av AFS-programmet og det blir et hyggelig gjensyn med alle AFSerne fra 
region 4 som du traff på Ankomstleir 1 og 2. Vi tar sikte på en innholdsrik helg med mye lek og 
moro. 
 

Leiren finner sted på BUL-hytta i Trondheim 25.-27.januar 2019. 

Vi møtes ved Trondheim stasjon kl. 15:30.  

Vær presis, da vi reiser videre til BUL-hytta i samlet tropp. 

 

Ankomst Trondheim stasjon 

For AFSere som kommer fra Nord-Trøndelag: AFSere fra Namsos kan ta buss 11.30 og kommer da 

til Steinkjer 12:55. Lokaltoget går fra Steinkjer stasjon kl. 13:28 og stopper flere steder på vei til 
Trondheim. Det ankommer Trondheim stasjon kl. 15:32.  
 
For AFSere som kommer fra Molde: Bussen går fra Molde trafikkterminal kl. 10:25 og 
ankommer Trondheim stasjon kl. 14:40 

 

For AFSere som kommer fra Kristiansund: Bussen går fra Kristiansund trafikkterminal kl. 10:40 

og ankommer Trondheim stasjon kl. 14:40.  

Et annet alternativ for de som kommer fra Kristiansund er å ta hurtigbåten fra 

Kristiansund kl. 12:00 fredag 25.januar som ankommer hurtigbåtterminalen i Trondheim kl. 

15:35.  



 

For AFSere som kommer fra Sunnmøre: Bussen går fra Ålesund rutebilstasjon kl. 07:55 og 

ankommer Trondheim stasjon kl. 14:40.  

For AFSere som kommer fra Sunndalsøra: Bussen går fra Sunndalsøra kl. 12:15 med bussbytte i 

Surnadal og ankommer Trondheim stasjon 15:35 

Dere vil bli møtt av AFS-frivillige på togstasjonen.  

Reise til leirsted: 

Vi reiser i samlet tropp fra Trondheim stasjon til BUL-hytta på Lian. 

 

Dersom noen ønsker å møte direkte på BUL-hytta kl. 18:00 er det fint om man kan gi beskjed 

om dette, f.eks. i svarskjemaet.  

Returreise:  

For AFSere som reiser tilbake til Nord-Trøndelag: Lokaltogene går hver annen time på søndag, og 

det første aktuelle lokaltoget går fra Trondheim stasjon kl. 15:28 og stopper flere steder på 
veien. Det ankommer Steinkjer 17:15. For AFSerne fra Namsos går det buss fra Steinkjer til Namsos 
først kl. 21:55 med ankomst Namsos kl. 22:55. 

 

For AFSere som reiser tilbake til Molde: Bussen går fra Trondheim stasjon kl. 16:30  

For AFSere som reiser tilbake til Kristiansund: Bussen går fra Trondheim stasjon kl. 16:30 

Hurtigbåten til Kristiansund går fra hurtigbåtterminalen i Trondheim kl. 16:15.  

For AFSere som reiser tilbake til Sunnmøre: Bussen går fra Trondheim stasjon kl. 16:30.  

For AFSere som reiser tilbake til Sunndalsøra: Bussen går fra Trondheim stasjon kl. 16:30 med 

bussbytte i Surnadal.  

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. Det refunderes kun til norske bankkontoer. 

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.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1TPiwbaCTStPAZihbMrabypupDybn62cGugpyDfNbhaE/edit?usp=sharing


 

Dette må du pakke: 

- studentbevis 
- sovepose og pute  
- håndkle og toalettsaker 
- innesko 
- skrivesaker 
- varme klær til å være ute i 
- 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 10.januar (link til elektronisk skjema). 

Vi ser frem til å høre fra deg! 

 

Eventuelle spørsmål angående reiser til/fra BUL-hytta eller selve leiren kan rettes til Stine 

Skaufel på e-post: stine.skaufel@gmail.com eller tlf: 94858383 

Med vennlig hilsen 

Stine Skaufel v/AFS Trondheim 
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