
 

 

 
 

 

 
 

Korsvei er en tverrkirkelig bevegelse med store sommerfestivaler i Seljord. På grunn av Korona blir 

årets festival 20.-25 juli spredt rundt i landet. Vi er veldig glad for å invitere til festival i Trondheim 

med Strindheim kirke som base.  

Korsvei har fire veivisere: Søke Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve enklere og fremme 

rettferdighet. De er aktuelle som aldri før. Årets hovedtaler Rowan Williams er en kirkeleder og 

teolog med en enestående evne til å formidle en helhetlig, frigjørende og forpliktet kristen tro.  

Som du ser av vedlegget vil programmet både være at vi tar del i streamet program fra Seljord og 

gjør ting sammen her i Trondheim. Noe av programmet ligger fast – men vi vil og følge opp innspill 

fra dere som blir med. Selvsagt fleksibelt hva du velger å bli med på. 

Kom ned – bli med her du bor. Eller kom reisende. Trondheim er godt sted for kirkeliv; et fint sted 

for en ferieuke.  

Spør om du lurer på noe. Si fra hvis du vil hjelpe til med planlegging eller praktisk innsats.  

Prisen kan virke høy. Men det handler om at sommerfestivalen har fellesutgifter vi må dekke i 

fellesskap og at Korsvei skal bestå mellom festivalene. Vær snill å si fra om du har dårlig råd men 

lyst til å være med.  

Deltagerantallet er foreløpig satt til 50. Dette kan vi altså gjennomføre helt trygt selv om full 

gjenåpning drøyer.  

                                                         Alt godt 

Inger Maren Tveit (957 90 603)                    Børre Rindal (995 26 794) 

 
 
 
MER INFO: 
 
 
KORSVEI: 
 
Korsvei er et dugnadsfellesskap bygd opp rundt sommerfestivaler som arrangeres annethvert år i 
Seljord. Fellesskapet er ikke en menighet eller et kirkesamfunn, men en selvstendig stiftelse ledet 
av et styre og administrert av en liten stab. 
 
Korsvei er en økumenisk bevegelse født ut av lengselen etter å leve som Jesu disipler i vår tid. For 
å hjelpe oss på veien for å finne ut hvordan vi konkret kan følge Jesus Kristus i våre liv er det 
arbeidet frem fire veivisere: 

- Søke Jesus Kristus 



 

 

- Bygge fellesskap 

- Leve enklere 

- Fremme rettferdighet 
 
Om du ikke kjenner Korsvei fra før kan du finne ut mer om hva det er på www.korsvei.no 
 
FESTIVAL 2021: TEMA: Kom ned 
 
Kom ned, sier Jesus til Sakkeus. Hvem er Jesus som kaller oss? Hva åpner seg i Jesu følge, i oss, 
og i verden rundt oss? 
Korsvei vil inspirere og utfordre mennesker til å søke fortrolig fellesskap med Jesus Kristus, og 
forenes med ham i kampen for livet i vår verden.  
Gud arbeider, utrettelig, med å lege sin opprevne verden. Som del av Jesu følge, tas vi inn i et 
verdensvidt fellesskap av nåde, oppbrudd og forvandling. Her kan vi tro, be og handle i tillit til at 
det, først og sist, er Gud som gjør forskjellen. Samtidig velger Gud å gjøre sin gjerning ved å sette 
oss i bevegelse, som kjærlighetens hender og føtter i verden. Vi, som så lett sitter fast i vårt eget, 
bys opp til dans, til å kaste oss ut i leken, kampen og tjenesten. Gud kaller oss til å gjøre sin 
skaperdrøm levende. Her åpner det seg en frihet fra mismot og fiksering på effektivitet og 
resultater, til forventning om den rettferdigheten Gud vil skape. Her åpner Guds rike seg, i 
fellesskapet av frie følgere! 
På festivalen vil vi sammen bygge og feire fellesskapet, i den verdensvide kirken. Og vi vil utforske 
og styrke vår motstand mot ødeleggende krefter i verden.  
Til å lede oss inn i temaet har vi fått sir Rowan Williams, den tidligere erkebiskopen av Canterbury, 
en av vår tids fremste teologer og tenkere. Som samfunnsengasjert leder for det anglikanske 
kirkefellesskapet, vet han mye om hvor skoen trykker, i kirken og i verden. Han kan si noe om hvor 
kraften og dynamikken skjuler seg, og hvordan gudsriket like gjerne brer seg via vår svakhet som 
vår styrke. 
 
PROGRAM: 
 
Korsvei 2021 blir en ny form for festival med deltakere spredt flere steder i hele landet. I Seljord vil 
hovedfestivalen gå av stabelen. Der vil det bli rigget til med sirkustelt til fellessamlinger og det vil 
være fullt program.  Mye av programmet derfra vil bli sendt digitalt, så vi som er andre steder i 
landet kan følge det på skjerm. 
 
I Trondheim tenker vi å begynne dagene med sending fra «Alle rundt alteret» der det også er en 
fortsettelsesfortelling. Like etter denne kommer dagens bibeltime. Vi fortsetter så med et felles 
måltid der vi kan samtale om dagens tema.  
Om det så blir noe felles program senere på dagen kommer an på hva vi som samles i Trondheim 
ønsker. Det vil være mulighet for å følge flere programposter fra Seljord. Det vil blant annet sendes 
seminarer på ettermiddagene. Eventuelt kan vi også finne et kulturelt eller kirkelig arrangement i 
Trondheim som kan være aktuelle å delta på. Eller ta en felles tur på stranden eller i skogen. Det 
er mulighet for å prege programmet om man har engasjement for noe.  
 
Strindheim kirke er en kirke som passer for alle aldre og I samarbeid med de som melder seg på 
vil det legges til rette for en god opplevelse for hele familien. (Spør om du lurer på noe) Gratis for 
barn i Trondheim. 
 
 
Det vil bli laget festivalhefter sentralt som vi får tilsendt. Der er det også opplegg for morgenbønn 
og Taizemesse. 
 
Det vil være mulighet for den enkelte å følge andre ting som blir streamet fra Seljord dersom man 
vil være med på mer enn det vi følger i fellesskap. 
 
 



 

 

PRIS: 
 
Prisen for å delta i Trondheim er satt til 1200,- per person. Det inkluderer ett felles måltid per dag, 
festivalhefte og tilgang til alt program som sendes digitalt.  
Det er mulighet for å betale en «minstepris» om man trenger det og en «merpris» dersom man vil 
og kan dele.  
Korsvei får ingen ekstern støtte, men bæres økonomisk av dugnadsinnsats, private gaver og 
festivalinntekter.   
 
 
PÅMELDING: 
 
Påmelding skjer på Checkin. Gå inn via festivalinformasjonen som du finner på www.korsvei.no 
eller søk opp Korsvei på www.checkin.no 
 

http://www.korsvei.no/
http://checkin.no/

