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Volontärerna passar på att pyssla om varandra också.

Det skulle inte finnas några festivaler utan volontärer!
Men vad är det då som driver folk, vare sig man är
arbetslös eller har ett heltidsjobb, att tillbringa sin
semester eller ledighet med händerna i en grumlig
diskbalja eller att putsa toaletterna rena och fina? Här
möter du några som tycker att det är det bästa de gjort.

Gemenskapen
är det som lockar
Martina Navinda

Dave Matthews
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DAVE MATTHEWS från

Australien är till vardags fysiker och laseringenjör i
Kalifornien, men reser till
Sverige och ägnar sex veckor
varje år åt att arbeta som volontär i de värmländska skogarna.
Han kom första gången 2005
till Ängsbacka. Meningen var
att han skulle cykla runt Norge,
men av en tillfällighet och
mötet med en vän till en vän
avgjorde att han hamnade i
Molkom, berättar han med
utpräglad australiensisk
dialekt:
– Jag kommer ihåg första
gången jag gick genom trädgården och såg alla dessa galna
svenskar och jag tänkte: ”Oh,
my God, hur fort kan jag ta mig
härifrån?!”

Sedan dess har han varit där
varje sommar och är mycket
omtyckt som cafébiträde, med ett
leende på läpparna drar han ofta
en rolig anekdot för gästerna.
– Nu är jag lika galen själv,
säger han skrattande.
Filten har han alltid med sig,
den lägger han ner någonstans
och ser med spänning fram
emot vem som kommer och sätter sig hos honom, ”blanket
workshop” kallar han det.
– Det är alltid lika spännande
att se vem som slår sig ner hos
mig. Jag kommer inte hit för att
delta i evenemangen utan för
gemenskapen. Vi kommer nära
varandra och öppnar oss, gråter, skrattar och sjunger tillsammans och gör en massa
konstiga saker.
– Det är så fantastiskt med
känslan att vi volontärer skapar
festivalen tillsammans som ett
team. Folk kommer tillbaka år
efter år och skapar festivalen
på nytt, det är till hundra procent volontärer som gör festivalen till vad den är.

GaiaFestivalen

Ett firande av Jordens krafter
Fredag 29. juni - Søndag 1. juli

på GAIAGÅRDEN
Ny kursgård i Värmland, Charlottenberg
med ett fokus på holism, ekosofi och lika värde.

▼

F

ree frågade några
av dem som arbetar
hela sommaren på
Ängsbacka kursgård i Molkom vad
volontärarbetet
betyder för dem.

Tema för festivalen
Ekologi. Det heliga feminina och maskulina.
Enhet och samarbete i den nya tiden.

Kurs

Yoga, kvinnohistoria, shamanism, magdans och frigörande dans.
Storseans, meditationer, föredrag, trumresa, konst, paleo, föreställningar.

Ann-Christin Hertz är en av volontärerna
som diskat i folkvimlet på Ängsbacka.
– Man liksom bara står här och tittar på
alla vackra människor, jag bara njuter
av gemenskapen här, säger hon leende.

Anna Rasmussen och Ivano Landi
arbetar tillsammans som volontärer i
disken på Ängsbacka. Och det blir
mycket disk när över tusen deltagare
ska äta tre mål mat om dagen.

Praktisk info

Festivalbiljett 3 dagar 500.- En dag 300.Övernattning och camping ifrån 50.-/dygnet.
Ekologisk mat kan köpas.
Workshops från 200.-

Välkommen!
Anmälan
festival@gaiagaarden.com

Ingvild: 0722-89081
Patrik : +47 93434422
Mer information på vår hemsida
www.gaiagaarden.com

Det är mycket frivilligt arbete som ligger bakom när över tusen
personer deltar i aktiviteter och ska ha mat och husrum på Ängsbacka.
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MARTINA NAVINDA arbetar i
trädgården som volontär.
Hemma till vardags arbetar hon
på Bergianska trädgården i
Stockholm. Martina har varit på
Ängsbacka både under nyår,
påsk och Nomind-festivalen. Hon
hörde talas om Ängsbacka via
några vänner och varit på väg
länge, när hon började som
volontär.
– Här kände jag mig hemma
första gången jag kom hit, det är
därför jag kommer tillbaka. Jag
kände att jag ville vara med och
bidra. Och det är framför allt de
fantastiska mötena med andra
människor som lockar.
Martina tycker att det är ett
sätt att släppa alla roller, ett helt
annat sätt att leva helt enkelt.
Man kan vara den man är,
tycker hon, visa alla känslor och
man skalar av sig det som man
lägger på sig därute i vardagen.
Det är en sådan kontrast mellan

Ängsbacka och världen utanför.
– Att betala för att arbeta som
volontär känns som ett sätt att
bidra till den härliga stämningen
här och jag har också möjlighet
att delta i workshoparna och evenemangen. Det går av sig självt,
det inre arbetet och det yttre och
de fantastiska mötena man har
med andra när man lever och
arbetar tillsammans.

Bitten Christensen från Köpenhamn,
Danmark är en av volontärerna som
år efter år tillbringar sin semester
med att arbeta på Ängsbacka. Bitten
är ansvarig för att alla deltagare får
en god frukost på morgonen.

Eva Lövqvist är koordinator för volontärerna. Hon började för några år
sedan som ”beautifier”, eller med
andra ord, städare.
– Under tiden jag har varit volontär på
Ängsbacka har jag hittat mig själv
och kärleken, säger hon.

Text och bild
Monika Wilkens

Vill du veta mer om att jobba
som volontär, tag kontakt
direkt med den kursgård eller
festival du är intrresserad av, se
sidorna 28–36.

Upptaktsmöte för de drygt 300 volontärerna under festivalen.
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