
 

  

 

 

 
Kære AFS-jubilar 
 
Årets AFS-jubilæumsarrangement afholdes som de foregående år i samarbejde med AFS Interkultur. Vi indbyder alle 10-, 20-,  
25-,30-, 40-, 50- og 60-års AFS-jubilarer samt andre AFS’ere, der måtte være interesserede, til et bruncharrangement på: 
 

Restaurant Kastrup Strandpark 
Kastrup Strandpark 1, 2770 Kastrup 

 
Vi har hele 1. sal til rådighed, egen indgang (elevator til 1. sal fra gadeniveau ved behov) og med en smuk udsigt over Øresund 
mod Kastrup og Sverige. Restauranten ligger 200 meter fra Den Blå Planet og 12 minutters gang fra metroen (Kastrup St., tag M2 
mod Lufthavnen). Fri parkering. 

 
Prisen for arrangementet er 350 kr. inkl. velkomstdrink, juice, kaffe/te m.m., dog ekskl. vin/øl. 

 
Der har allerede været stor interesse for at deltage, så det er vigtigt, at du tilmelder dig snarest og 
senest 18. september. Vi beder om, at betaling sker ved samme lejlighed. Anvisninger fremgår af 
tilmeldingsskemaet og bekræftelsesmailen. 
 
For de af jer, der bor uden for hovedstadsområdet og gerne vil overnatte, tilbyder vi ʻovernat-
ning’ hos AFS Alumni-medlemmer i Københavnsområdet. Nogle har udtrykt ønske om at give 
eller få et ʻlift’. Hvis du måtte være interesseret i det, kan du angive det på tilmeldingen. 
 
Hvis nogle af jer gerne vil fortsætte festen 
efterfølgende, vil vi foreslå, at I selv finder et sted. 
Restauranten her er fuldt optaget resten af dagen. 
 
Mht. Covid-19 regner vi ikke med problemer. Hvis det 
skulle blive aktuelt, ved vi af erfaring, at restauranten 
sørger for, at alt er rengjort og sprittet af. 
 

 
 

Klik her for tilmelding. Når du har tilmeldt dig, sender vi straks en bekræftelsesmail. 
 
Vi glæder os til at møde dig og de øvrige AFS-jubilarer lørdag den 29. oktober. 
 
Med AFS-hilsen 
 
AFS Alumni DK/Jubilæumsudvalget 
 
 
Vi har ikke fundet alle AFS-jubilarer. Så hvis du kender én, der har jubilæum i år, så videresend endelig denne invitation. 
 
Har du spørgsmål, kan vi kontaktes på: jubilar2022@afsalumni.dk. 

   

 

Hvornår? 
 
Udvekslingsstudenter og 
værtsfamilier på helårs- og 
sommerprogrammer, hvor 
deltagelsen sluttede i 1962, 
1972, 1982, 1992, 1997, 
2002 og 2012. 

http://www.afsalumni.dk/
https://www.facebook.com/groups/82372943478/
http://www.afsalumni.dk/aargangsjubilaeum-2022-tilmelding/
mailto:jubilar2022@afsalumni.dk

