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FEST I LOKALMILJØET

Denne spørrelista sender vi ut i samarbeid med dr.philos. Ann Helene Bolstad Skjelbred. Den
er den første lista i et prosjekt ved NEG som vi har kalt ferie og fritid. En noe annen
utforming av lista er sendt ut gjennom Norges Bondekvinnelag.
Med fest i lokalmiljøet menes en tilstelning som har til formål å samle deltakere fra bygde- og
lokalmiljøet, på tvers av sosiale, politiske og ideologiske grenser. Festen kan være knyttet til
årshøytider; den kan markere avslutning på et arbeid eller danne rammen omkring en konkurranse, eller den kan ha samværet som sitt eneste formål.
Spørsmålene på lista forsøker å dekke noe av det vi gjerne vil vite: hva festen inneholder,
hvem som er arrangører, hvem som er med på den og hvordan den blir oppfattet i
lokalmiljøet.
Vi ber deg lese gjennom alle spørsmålene før du begynner å skrive.

1. Blir det på ditt hjemsted eller i ditt lokalmiljø arrangert fest? Nevn slike fester. Vi vil
gjerne vite hvilke som var vanlige før og hvilke som er vanlige i dag.
2. Når arrangeres det fester?
3. Beskriv de viktigste festene du har vært med på det siste året så detaljert som mulig.
Skriv om én fest av gangen. Du kan velge om du vil skrive fritt, eller om du vil bruke
spørsmålene 4-21 som rettledning.
4. Hvem lager festen?
5. Hva kalles festen?
6. Når på året holdes den? Er den årviss?
7. Husker du når den ble holdt første gang?
8. Hvordan blir arbeidet med å arrangere festen fordelt mellom grupper og kjønn? Kan
barn være med i arbeidet? Fortell om planleggingen.
9. Vil folk gjerne være med å lage festen?
10. Hvordan er oppslutningen om festen i miljøet? Hvem kommer, og hvem kommer ikke
på festen?
11. Ble det diktet sang eller skrevet musikk til festen?
12. Eller brukes det dikt, sang eller musikk som er kjent fra før?
13. Er det fast åpningsseremoni eller avslutningsseremoni til festen eller tilstelningen?
14. Bruker man for eksempel tale, musikk, sang, salutt, klipping av bånd eller lignende?
15. Markeres festen med spesielle klær eller ved at man bruker spesielle merker eller
symboler?
16. Blir det laget i stand noe å spise og drikke til festen som folk kan kjøpe eller som blir
servert?
17. Hva slags mat og drikke pleier man å ha?
18. Hvem står for anskaffelse eller tillaging av det som skal selges eller serveres?
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19. Er det innslag av underholdning på festen? Hva slags underholdning er det i tilfelle
snakk om (dans, konkurranser, opptreden av ulik art og lignende)?
20. Er det lokale krefter som står for underholdningen, eller engasjerer man noen utenfra?
21. Er festen glemt når den har vært holdt, eller snakker man om den?
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22. Kan du fortelle hvilke fester som er mest populære?
23. Hvorfor tror du det?
24. Hvilken betydning tror du slike lokale fester har?
25. Skriver lokalavisen om fester i lokalmiljøet?
26. Hvilke fester skriver den om?
27. Hva heter lokalavisen?
28. Fortelles det episoder, morsomme eller dramatiske hendelser fra tidligere fester når
man er sammen? Fortell disse, om det fins.
29. Har du bilder som vi kan få eller låne til kopiering? Merk dem i tilfelle med hvilken
fest, hva bildet forestiller, når det er tatt, hvem det tilhører og om det skal returneres.
30. Fins det foreningsprotokoller som kan fortelle om forberedelser og gjennomføring av
festen eller tilstelningen? Fortell hvilke foreninger som har slike.
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