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TA  I M O T 
– Mottaker av Guds nåde 

i en verden som 
trenger mer av den

OVERNATTING PÅ SELJORD  
FOLKEHØGSKULE 
Ta kontakt med Seljord Folkehøgskule på tlf. 3505 
8040 (kontortider) eller e-post kontor@seljord.
fhs.no for å bestille rom.

DUGNAD
Korsvei er en dugnadsfestival som bæres av 
felles skapet. Dugnad er ikke bare en økonomisk 
nødvendighet eller sosialt prinsipp, men også en 
inngang til fellesskapet. Meld deg til innsats på 
forhånd i påmeldingsskjemaet, eller se «ledige 
stillinger» på www.korsvei.no. Under festivalen 
er det et eget dugnadsbord der du kan «hente» en 
oppgave så ofte du vil.

MAT
Middag lages i fellesskap i tunene. Råvarer hentes 
på festivalområdet og oppskrifter finnes i festival-
heftet. Øvrige måltider tar festivaldeltakerne selv 
ansvar for. De som bor utenfor festivalområdet 
får mulighet til å være med i middagsfelleskap på 
festivalplassen. Råvarene som leveres til tunet vil 
kunne spises av de fleste, men ikke alle. Har du 
matallergier, matintoleranse eller annen diett er 
du selv ansvarlig for å vurdere hva du kan spise. 

TUN
Leirområdet er inndelt i tun på 30–35 personer 
som bor, lager mat, og deler fellesskap. Vi håper på 
2.000 deltagere i 60 tun inndelt i 15 grender. Hvert 
tun har én tønnegrill for matlaging og kveldsbål. 
Det er lurt å ta med noen større kjeler og litt 
kjøkkenredskaper. Tunhøvdingen organiserer 
dagliglivet i tunet, og passer på at alle har det bra. 
Gjeterne organiserer livet i grenda, og er mellom-
leddet til festivalkomiteen. Vi oppfordrer flest mu-
lig til å bo i tunene – det gir fullstendig og trivelig 
festivalopplevelse. Anbefales!

SPESIELLE BEHOV
Har du behov som krever spesiell tilrettelegging 
kan du gi beskjed om dette i påmeldingen eller ta 
direkte kontakt med festivalkontoret.

PÅMELDING
Meld deg på Korsveifestivalen 2017 på  
www.korsvei.no.

Festivalkontoret: kontoret@korsvei.no/92279224

OM KORSVEI
Korsvei er en kristen  

økumenisk bevegelse som  
har arrangert festivaler,  

seminarer og lokale  
samlinger siden 1985. 



Velkommen til festival!
Velkommen til et møtested der vi utforsker det å leve som mot-
takere av Guds nåde, i en verden som sårt trenger å erfare mer 

av den. Sommeren 2017 vil vi lage en festival som legger tyngde-
punktet over i det mottakende, med overskriften: TA IMOT! 

Vi opplever at det er tid for å sette ned tempoet for 
alt vi skal nå. Skru ned for det som skaper for mye 
støy i hverdagen, og å søke livets kilde og Opp-
havsmann. Vi ser for oss et møtested der vi skaper 
mer rom for å ta imot Gud, ta imot livet som gave, 
og å ta imot hverandre.  

Vi møtes rundt alteret og Ordet, rundt bålet og 
bordet, til sang, dans og lek, i lyrikk og musikk, 
i samtale og debatt, i stillhet, bønn og Baluba, i 
barnegrupper og tenåringsleir – til kontemplasjon 
og aksjon, fest og protest, fordypning og fellesskap 
i fem dager til ende!

BØNN OG GUDSTJENESTELIV 

BIBELTIMER med Magnus Malm 

SEMINARER OG FOLKEMØTE 
Seminarer: Patrik Hagman, Ellen Merethe 

Finnseth, «Jesusvekkelsen», Café Exit,  
Veigrep, Anne Samuelsen, Knut Grønvik.
Folkemøte: Tro og politikk – en salig blanding?

KONSERT OG KUNST
På Korsvei blir det konserter med Marthe Wang, 
Mikael Rahbæk Andreasen fra Kloster og 

Tore Thomassen. Matias Askvik har ansvar 
for visuell utforming og festivalkunstner er Sara 

Angelica Spilling.

TEN-KORSVEI 
Tenåringene får sin festival i festivalen. Sunniva 

Gylver har bibeltimene. Det blir felleskap, aktivi-
teter og overraskelser. Noe av tiden er tenåringene 
for seg selv – og de er selvfølgelig med og skaper 
festival sammen med resten av festivaldeltakerne.  
Alle som fullfører 7. klasse våren 2017 og eldre er 
hjertelig velkommen til å delta på TenKorsvei.  

BARNAS KORSVEI 
På Barnas Korsvei skal barna få skape, oppleve, 
leke, undre seg og le! På ulike måter vil festival-
temaet og Korsveis veivisere prege aktivitetene. 
Gled deg til barnegrupper, soveposesamling, 
SPRELL og BALUBA. 

V I  B Y R  O P P  T I L  DAG E R  M E D :

P R A K T I S K  I N F O

Ta kontakt med Korsveikontoret om du har spørsmål. 
Oppdatert og utfyllende info om festivalen legges ut på 

www.korsvei.no.

Normalpris voksen, fom 19 år 2150
Minstepris voksen f.o.m 19. år (for deg som trenger det) 950
Merpris voksen f.o.m 19 år (for deg som kan dele) 2450
Barn 0–3 år 0
Barn (fra 4 år – skal opp i 8. kl) 850
Tenåring/ungdom (skal opp i 9.kl – tom 18 år) 1200
Tenåring/ungdom minstepris  
(skal opp i 9.kl – tom 18 år) 950
Tre-dagerspass f.o.m 16 år  1400
Tre-dagerspass 4–16 år 800
To-dagerspass f.o.m 16 år 1050
To-dagerspass 4–16 år 550
Dagsbesøk f.o.m 16 år (ikke inkludert mat) 500
Dagsbesøk 0–16 år (ikke inkludert mat) 0
Pristak for familier (inkl barn t.o.m. 18 år): 5600
Grupperabatt (minimum 10 pers) 20 %
 
Overnatting på festivalområdet
Plass til telt. Maks to telt per familie.  
Dersom venner deler telt, belastes kun en for teltet. 750
Plass til campingvogn. Dersom venner deler  
campingvogn, belastes kun en for vognen. 1200
Plass til telt i Tentun 0
Plass til campingvogn, to dager 550
Plass til telt, to dager 400
Plass til campingvogn, tre dager 700
Plass til telt, tre dager 500

DELTAKERAVGIFT 
Deltakeravgiften dekker utgifter til arrangementet, og 
inkluderer råvarer til tre middager og et festmåltid. Over-
natting og andre måltider dekkes ikke av deltakeravgiften.


