AFS årgangsjubilæum 2020
Lørdag den 31. oktober 2020 kl. 12-16
Kære AFS-jubilar
Det er nu sjette gang, vi inviterer til et AFS jubilæumsarrangement. Også denne gang i samarbejde med AFS Interkultur. Vi vil
gerne fejre alle, der i år har 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 eller et 70 års AFS-jubilæum ved at indbyde til et bruncharrangement igen på:
Restaurant Kastrup Strandpark, Kastrup Strandpark 1, 2770 Kastrup
Vi har booket to dejlige lokaler med udsigt til Øresund. Prisen for arrangementet er 300 kr. inkl. velkomstdrink, juice, kaffe/te
m.m. dog ekskl. vin/øl.
Restauranten ligger 200 meter fra Den Blå Planet og 12 minutters gang fra metroen (Kastrup St., tag M2 mod Lufthavnen). Fri
parkering.
Mht. Covid-19 sørger restauranten for, at alt er rengjort og sprittet af der, hvor vi skal være. Udover
egen indgang er hele 1. sal reserveret til os. Hertil kommer specielle foranstaltninger vedr. bordplaner
og buffet. Så vi er i gode hænder.
Der har allerede været stor interesse for at deltage, og eftersom
vi kun har plads til 60 deltagere, er det vigtigt, at du tilmelder
dig senest 15. september. Vi beder om, at betaling sker ved
Hvornår?
samme lejlighed. Anvisninger herpå fremgår af
•
Udvekslingsstudenter
tilmeldingsskemaet og bekræftelsesmailen.
Vi glæder os til at mødes med jer lørdag den 31. oktober.
Naturligvis er der intet i vejen for at fortsætte festen ude i
byen efterfølgende. Hvis det er et ønske, finder man selv
frem til et passende sted. Hvis det skal være samme
sted, skal I selv sørge for at booke bord.
For de af jer, der bor uden for hovedstadsområdet og
gerne vil overnatte, tilbyder vi ’overnatning’ hos nogle af
AFS Alumni DKs medlemmer i Københavnsområdet. Desuden har
flere udtrykt ønske om at give eller få et ’lift’. Hvis du måtte være
interesseret i et af disse ønsker, er det muligt at angive det på tilmeldingen.
Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os på: jubilar2020@afsalumni.dk

•

og værtsfamilier på
helårs- og
sommerprogrammer,
frivillige og deltagere i
alle andre programmer,
hvor deltagelsen
sluttede i 1950, 1960,
1970, 1980, 1990
Udvekslingsstudenter,
værtsfamilier, frivillige
og deltagere i alle
andre programmer,
hvor deltagelsen
begyndte i: 1995, 2000
eller 2010

Gå ind på www.afsalumni.dk/aargangsjubilaeum-2020 Når du har tilmeldt dig, sender vi straks
en bekræftelsesmail.
Med AFS-hilsen
AFS Alumni DK/Jubilæumsudvalget
’Vi higer og søger AFS jubilarer’… men ikke alle er fundet!! Hvis du kender nogen fra din egen eller andre årgange, der har
jubilæum i år, så videresend endelig denne invitation 😊

