
VEL MØTT, GODE PAGANISTER! 

VELKOMMEN TIL 

PFI KONFERANSE / BELTANE BASH 2016 

 

 

Hjertelig Velkommen til PFI Norge sin første Konferanse! Utleier forteller at fiskeørn, bever, svaner 

og andre dyr og fugler har funnet tilbake til Borrevannet etter vinteren så det blir mulighet for 

fine dyreopplevelser! 

Vi ønsker alle våre deltakere en god reise innover til treffet 29. april i Horten. Alle er velkomne fra 

klokken 16.00 fredag og adressen er;  

Vikveien 44 & 50, Horten. http://no.paganfederation.org/pubmootseventer/beltane-

bash/reisehjelptravel-plans/ (Reisehjelp på nett) 

Fra E18 tar man av i Koppstadkrysset mot Horten. Etter ca 4 km ta til høyre inn Vikveien mot 

Borre. Kjør ca 400 m, skilt til Borrevannshytta. 

 

Litt praktisk info (dersom du har andre spørsmål send mail til ninmah a paganfederation.org) 

 

TA MED 

Trommer og andre instrumenter 

Ta med ting du vil selge på markedet, sko, smykker etc etc 

Gode sko og noe å sitte på, saueskinn  

Kontanter til marked og evt leie av sengtøy 

Dersom du har mulighet ta gjerne med dyne og pute/sovepose og pute til treffet! Og sengtøy om du 

kan. Vi blir flere overnattende enn hyttene noensinne har hatt. Det blir mulighet for å leie sengtøy 

for 100,-/4 dager. 

Alkoholholdige drikker om du ønsker det 

Klær, sko, smykker og annet du ikke bruker lengre og som kan få nytt liv fra Byttebordet vårt 

 

 

 

http://no.paganfederation.org/pubmootseventer/beltane-bash/reisehjelptravel-plans/
http://no.paganfederation.org/pubmootseventer/beltane-bash/reisehjelptravel-plans/


VEL MØTT, GODE PAGANISTER! 

 

PROGRAM 

Fredag  

Meet&Greet.  

An afternoon with Morgana; workshops + 

foredrag, tarot og krystaller.  

Åpningsritual, ca kl. 21.00  

 

Lørdag  

Marked fra kl. 11.00  

Body posture av Wiyaka.  

Magisk stemmebruk v/Anna og Ketil Vestfold 

kulturlandskap, Arild.  

Åsatru – May-Britt Bjørlo Henriksen 

 

Pluss evt andre workshops, foredrag etc som 

våre deltakere ønsker å avholde. 

 

Søndag  

Sea Priestessritual + workshops. Ekskursjon til 

Borrehaugene 

 

Mandag  

Avslutningsrite & Avreisedag 

 

 

 

MAT 

 

På grunn av noen uforutsette, sene kostnader blir ikke maten så ekstravagant som vi i 

utgangspunktet ønsket å servere dere. Det blir supper og sandwicher og vi jobber hardt på kjøkken 

for å kunne tilby noe litt mer fancy i blant. Det vil bli noe rullerende kjøkkentjeneste men ikke noe 

mer enn man er vant med fra hjemme. Dersom overhodet mulig så ta gjerne med plasttallerken og 

-bestikk, utover det må vi motvillig holde oss til papp og plast siden en del foredrag og aktiviteter 

blir ute og vi ikke kan ta med oss tallerker og bestikk fra kjøkkenet og ut til uteområdene.  

Dersom du er vegetarianer send et pip på mail til: ninmah a paganfederation.org  

På lørdagens marked får vi besøk av Proletaren som selger økologiske supper, brød, vafler, 

honning, øl osv til både overnattende og besøkende på dagspass: 

https://www.facebook.com/proletar/?fref=ts  

https://www.facebook.com/proletar/?fref=ts
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MARKEDET 

 

 

Disse har boder og salg av sine varer; 

http://www.enhjorning.no/ ENHJØRNINGEN ALTERNATIVBUTIKK 

https://www.facebook.com/proletar/?fref=ts PROLETAREN – ØKOLOGISK MAT 

MORGANA vil selge sine bøker – https://www.facebook.com/events/522685057882015/ - i tillegg til 

sine Tarotreadings (anbefales!) 

`STEINDAMA` vil selge krystaller og krystallreadings 

Utover det er alle deltakere velkomne til å selge sine varer, håndarbeid, readings mm gratis på 

markedsdagen! 

 

GAIAPROSJEKTET 

 

PFI Norge ønsker å skape fokus på vårt miljø gjennom det nystartede Gaiaprosjektet. Det vil bli 

byttebord, healingtelt, søppelplukking og diskusjon på Konferansen som en aktiv start på 

prosjektet. https://www.facebook.com/gaiaprosjektetPFI/?fref=ts  

 

Nyttige linker: 

https://www.facebook.com/events/522685057882015/  Eventsiden på Facebook. 

http://no.paganfederation.org/  PFI Norge sin nettside, med egen nedtrekksmeny for Konferansen. 

https://www.facebook.com/PFINorway/  PFI Norges Facebookside. 

https://www.inatur.no/hytte/50f45b74e4b0a76bd875d26b  Borrevannshyttene sin nettside, 

m/kart. 

http://www.enhjorning.no/
https://www.facebook.com/proletar/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/522685057882015/
https://www.facebook.com/gaiaprosjektetPFI/?fref=ts
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