
 

Kjære Festivaldeltaker! 

Velkommen til Korsveifestivalen 2017 i Seljord! Det nærmer seg 18. juli, og da samles vi nok en gang på 
Dyrskuplassen i Seljord for å feire fellesskap med Gud og hverandre. I denne e-posten finner du 
praktisk informasjon det er viktig å vite om før du kommer på festival. Temaet for festivalen er TA 
IMOT. Sammen skal vi få utforske og tygge på hva det betyr å ta imot. Ta imot Gud, andre, livet, troen og oss 
selv. 

Korsvei er en dugnadsfestival som bæres av felleskapet. Sammen skaper vi festival ved å gjøre store og små 
oppgaver, det er en av de måtene vi bygger fellesskap på under festivalen. Vi gir - og vi tar imot. 
Dugnadsfellesskapet gir oss alle en mulighet til å være medskapere og en del av et "vi"! Derfor forventer vi at 
alle som har mulighet, bidrar med praktiske og programrelaterte oppgaver før, under og etter festivalen. 

Før vi møtes i Seljord 
Husk å betale påmeldingsavgiften! Savner du faktura, kan du kontakte Korsveis kontor (kontoret@korsvei.no). 
Det vil også være mulig å betale ved ankomst. 
Opprigg og nedrigg: Vi setter i gang opprigg til festival søndag 16. juli og fortsetter til festivalstart kl. 
18.00 tirsdag 18. juli. Tusen takk til alle som har meldt seg til denne tjenesten i den elektroniske 
festivalpåmeldingen! Men vi trenger flere. Derfor ber vi så mange som mulig sette av en til to ekstra dager i 
forkant. Ta med øks, sag og kniv! Og hvis du har et bensindrevet jordbor blir vi veldig glade om du tar med det 
(gi i så fall beskjed til festival@korsvei.no, så vi vet at vi har). Vi rigger ned i fellesskap søndag formiddag. Under 
opprigg vil det bli tilrettelagt for grilling på festivalområdet, men du holder deg selv med mat. 
Dugnad: Gjennom den elektroniske påmeldingen har organiseringen av dugnad allerede begynt. Mange 
oppgaver er dekket – men vi vil trenge enda flere hender! Korsveifestivalen er et felleseie: dugnad er ikke bare 
en økonomisk nødvendighet - det er en inngang til fellesskapet. Med alles små og store bidrag skaper vi festival 
sammen.  
Du som ikke allerede har meldt deg til dugnad eller vil gjøre mer, kan melde deg på festival@korsvei.no 
allerede nå. Akkurat nå trenger vi særlig folk til å lede barneverksteder. Se flere dugnadsoppgaver på 
http://www.korsvei.no/festival-2017/dugnad. Du kan også få oppgaver på festivalkontoret under festivalen. 
Her legges dugnadsoppgaver fortløpende ut. Husk å gå innom og se om det er noe du kan bidra med!  
Mat: Frokost, dugurd og kveldsmat sørger du selv for. På festivalområdet finnes kaffebar, nattkafé og 
frokostutsalg. Frokostutsalget har åpent hver dag 8-9 og selger rundstykker, melk og juice. Korsvei står for 
middag i tunene onsdag-lørdag. NB: Har du matintoleranse, har du selv ansvar for å sørge for allergifri mat. Alle 
middagsretter krever oppmerksomhet ved intoleranse. 
Påmelding til barneverksteder: Vi har spennende barneverksteder på gang. Dette kommer det egen 
informasjon om så fort det er klart. Det blir informasjonsmøte om barneprogrammet tirsdag 21.00 i Ridehallen.  
Betaling: Vi kommer til å ha mulighet til betaling med Vipps på alle salgssteder på festivalen. Vi oppfordrer 
derfor til å laste ned Vipps-appen, så vi begrenser kontantbruken. Husk likevel å ha med mynter (10-ere og 20-
kroninger) til å betale for dusj.  
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Pakkeliste: 
Leirutstyr: campingbord og stoler, gjerne presenning, tau, øks, sag, telt, sovepose (med mindre du skal ha 
annen type overnatting), gitar eller andre instrumenter som bidrag til felles glede i leiren, vimpler, flagg, lys og 
annet som kan pynte tunet. 
Kjøkkenredskap: sleiv, skreller, råkostjern, kniv, stekespade, visp, grillklype, skjærefjøl, kokekar (gjerne litt store 
kar), røreredskap, primus. 
Registreringsbevis (dette får du på e-post 2 uker før festivalen).  
Utstyr til Baluba – se informasjon lenger ned! 
Brettspill: Det blir brettspillhjørne i nattkaféen. Ta gjerne med spill!  
Varer til gjenbruksmarked: Det blir gjenbruksmarked på Torget. Vi tar imot og selger klær, sko, vesker og 
smykker. Vi håper å motta rene og pene varer fra deg! Varene kan leveres direkte i butikken på Torget under 
festivalen. Ditt bidrag kan bli en annens skatt. Ved å handle på markedet støtter du selvhjelpsprosjektet Kolibri 
som hjelper mennesker ut av fattigdom gjennom mikrofinans.  

Ved ankomst 
Ankomst og registrering: Alle festivaldeltakere registrerer seg ved ankomst i Ridehallen tirsdag 18.7 mellom kl. 
13-17.45, og fortsetter kl. 20.00. Ta med ditt registreringsbevis. I registreringen vil du motta et festivalhefte. 
Åpningssamlingen er i teltet tirsdag kl. 18.00. 
Viktig informasjonssamling på tunet tirsdag 19.30.  
Bilfritt festivalområde: For å få et åpent, trygt og vakkert festivalområde vil vi ha Dyrskuplassen bilfri. Det blir 
tillatt å kjøre inn bagasje, men etterpå skal bilen kjøres til anvist plass utenfor hovedporten. I frontruten legges 
en lapp med kontaktinformasjon (navn og mobiltelefonnummer). Parkering inne på området er bare tillatt for 
de som har parkeringstillatelse for funksjonshemmede. 
Innkvartering: Noe av det første du gjør etter ankomst, er å finne et tun du kan bo på eller være tilknyttet 
under festivalen. Alle deltakere på Korsvei bor i grupper på rundt 35 personer kalt «tun». Tunet er en viktig 
arena for det som skjer på Korsvei: Alle tunmedlemmer deltar i middagslaging og spiser middag sammen. Hvert 
tun har én tønnegrill for matlaging og kveldsbål. Tunet er et sted for hyggelig samvær rundt leirbålet om 
kvelden og et sted for barn til å være sammen med andre barn. De fleste tunene blir en lett blanding av 
barnefamilier og voksne, men det vil også finnes egne tun for unge voksne og voksne uten barn. Når du 
kommer til festivalområdet setter du opp teltet ditt på et tun der det er ledig plass.  
Holde av plass: Dersom du ønsker å bo sammen med noen du kjenner må dere enten komme til festivalen 
samtidig eller den som kommer først må sette opp telt for alle. Du kan ikke holde av plass til andre uten ved å 
sette opp teltet deres. Det vil lett virke ekskluderende for «nykommere» å få høre at plasser er opptatt når det 
ser ledig ut. Husk å ønske andre velkommen til tunet, Korsveifestivalen skal være et inkluderende fellesskap! 
Hvis du har vært på Korsvei tidligere og delt tun med de samme hver gang så vurder om du denne gangen skal 
slå leir og bygge fellesskap sammen med noen du ikke kjenner fra før! Husk uansett å inkludere alle på tunet og 
særlig de som er på Korsvei for første gang. 
Overnatting utenfor området: Alle som bor utenfor teltleiren oppfordres til selv å finne et tun de kan knytte 
seg til og gjøre en avtale om dette med den aktuelle tunhøvdingen. Bor du utenfor leiren og ikke allerede har 
snakket med en tunhøvding og blitt knyttet til et tun? Da kan du møte opp utenfor det store teltet etter 
åpningssamlingen for å bli henvist til et tunfellesskap.  
Dyr: Av hensyn til allergikere kan ikke dyr være i felleslokaler eller innkvarteringsrom. 

Baluba 
Baluba er Korsveifestivalens STORE innsamlingsaksjon. Den er lørdag 22. juli, og midlene som kommer inn skal 
gå til Kirkens Nødhjelps arbeid for å gi rombarn i Romania skolegang og fremtidstro. Alle festivaldeltakere 
oppfordres til å tenke ut gode måter å samle inn penger på; hva med å selge hårklipp, massasje, eventyr, en 
spesiell kjole du ikke bruker? Her setter bare fantasien grenser. I vårt Balubaløp kan venner, familie og naboer 
sponse deg per runde du løper. Slik kan du løpe inn mye penger til prosjektet.  
 
Følg med på www.korsvei.no for oppdateringer om festivalen, fullstendig program og praktisk informasjon. 
 

Hjelp oss med promoteringsarbeidet! Del Facebook-eventet, last ned informasjonsmateriell fra nettsiden og 
dra med deg venner og familie! 
 
Vi gleder oss til å se deg på Korsvei! 
Korsveihilsen fra Festivalkomiteen 


