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Bildet er fra Utstein,
stedet for Retreat i august
2020. Foto A.M. Iversrud

STYRETS ARBEID OG VURDERING AV ÅRET
Styret i stiftelsen Korsvei skal «være en pådriver i korsveibevegelsens arbeid» som det er beskrevet i
vedtektene. Styret gjør dette ved å arrangere festival og andre samlinger, velge ut tema og profil for
arbeidet, informere om Korsvei, ansette daglig leder og andre, og vedta budsjett og regnskap. De
mange frivillige og ansatte utfører også mange av oppgavene knyttet til dette. Styret er svært
takknemlig for innsatsen, fellesskapet og engasjementet som så mange bidrar til!
Året 2020 var for Korsvei et år uten festival. Våre samlingspunkter var mindre, mer dempet i formen.
Men festivalarbeidet starter tidlig, allerede på våren ble det arbeidet med profil og etablering av
festivalkomité. Høstens Fraspark inviterte til å være med i arbeidet. Men også festivalarbeidet ble
sterkt preget av pandemi, nedstenging og restriksjoner på nærvær og sosial kontakt. Ville det bli
mulig å arrangere en festival i 2021? Klarer vi å planlegge godt nok når vi møtes digitalt? Høsten ble
brukt til å finne en form der vi satser på Seljord, med grender rundt i landet og Skandinavia. Og
Festivalkomitéen arbeidet iherdig til tross for begrensningene.
Korsvei stiller stadig spørsmålet: Hva vil det si å være Jesu disippel i vår tid? Som hjelp til å finne svar
har vi Korsveis fire Veivisere:
o Søke Jesus Kristus
o Bygge fellesskap
o Leve enklere
o Fremme rettferdighet
Styret har i 2020 arbeidet med ulike ideer til konkretisering og handling ut fra disse veiviserne, denne
samtalen fortsetter inn i 2021.

STYRETS SAMMENSETNING OG MØTER
Styret skal etter vedtektene bestå av 6-9 personer. Valgperioden er på to år og et medlem kan
gjenvelges tre ganger.
Ved starten av 2020 bestod styret av åtte medlemmer:
Sigmund Gulliksrud, styreleder
Helen Brandstorp, nestleder
Guro Almås
Signe Sandberg, referent
Tore Thomassen, kommunikasjonskontakt
Haavar Simon Nilsen, styrets representant i Teologisk smie
Kristine Bekken Aschim
Einar Seilskjær, styrets representant i Teologisk smie
Fra september gikk Helen ut av styret og Harald Eikeland og Gerd Helene Christiansen kom inn.
Ved ny konstituering ble Sigmund gjenvalgt som leder og Guro valgt til nestleder. Sammen med Gerd
Helene utgjør de tre arbeidsutvalget i styret.
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AKTIVITETER

3.1 Vinterverksted
7-9. februar, var ca. 20 Korsveifolk samlet på Aarholt-tunet Gjestegård i Stokke. Stedet brukes
mellom mye som samlingssted for Veigrep, og var denne fine helgen en møteplass for Korsveiinspirasjon i et år uten Korsvei-festival. Vi ble kjent med stedet som i driften sin ivaretar mange
Korsvei-verdier, og fikk oppleve kapellet som en vakker møteplass.
Bror Haavar hadde bibeltime og refleksjon over keltisk spiritualitet. I gruppearbeidet arbeidet vi
videre med Sigmund Gulliksruds forslag til et "Korsveis håndslag", og vi idémyldret fram mot
sommerens Korsvei-retreat.

Kapellet på Aarholt-tunet Gjestegård, som var stedet for Vinterverksted i februar.

3.2 Retreat
5.-9. august møttes i overkant av 20 deltakere til Korsvei-retreat på Utstein pilegrimsgard. Bror
Haavar Simon tok med deltakerne inn i den keltiske spiritualiteten med «varhet for det som er» som
overskrift. Vi fikk også bli kjent med Pave Frans’ «Laudato si» gjennom retreatens impulser til
ettertanke. Klosterkirka på Utstein ble stedet for tidebønn og sang, mens forsamlingsrommet på
pilegrimsgarden ble stedet for undervisning og samtale. Smittevernhensyn satte begrensninger i
forhold til fellessang og bespisning, men det lot seg gjøre å skape meningsfylt fellesskap i vakre
omgivelser.
Vi kan merke oss at både norsk og dansk Korsvei prøvde ut retreat som fellesskapsform i 2020. Som
basis for det liturgiske livet brukte vi materiell fra Bror Haavar Simons tidligere avholdte retreat på
Iona og liturgi og sang fra Korsveifestivalenes keltiske morgenbønn.

3.3 Veigrepsfellesskapet
Et femtitalls mennesker deltar i et forbønns- og praksisnettverk som har oppstått ut fra Korsvei.
Veigrep-deltakerne forplikter seg til en rytme og refleksjonspraksis som de utøver i sine hverdager
rundt om i Norge og Sverige.
En gang i året, i januar, samles gruppa, og i 2020 skjedde dette i Sverige i Equmeniakyrkan i Lerkil.
Her ble årsmøte avholdt, nye ble «bedt inn» og de som forlot gruppa ble «bedt ut». Dessuten fikk
delegrupper tid sammen og måltider, bibeltimer og liturgisk liv ble delt.
Styringsgruppa i Veigrep har fra samlingen i Sverige i januar vært Ester Røen, Karl Gustav «Kalle»
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Røsmark, Terje Refsnes og Hilde Torp (vara: Dinah Hurum).
Informasjon om Veigrep er fornyet på Korsveis nettsider.

3.4 Fraspark
Vi inviterte til Fraspark i Haugerud kirke 6. september kl. 11-16. Styreleder Sigmund Gulliksrud prekte
under gudstjenesten, før det var mat og idémyldring om Korsvei Festival 2021.
Det var høyt fokus på smittevern iht. reglene i Haugerud Kirke. Gerd Helene med en gjeng lagde en
deilig suppe. Det var 34 påmeldte, noen avmeldinger på grunn av sykdom, men også et par som kom
til etter gudstjenesten.
Fraspark tok utgangpunkt i profildokumentet som styret hadde vedtatt. Tema var «Kom ned» basert
på Sakkeus-fortellingen. Det lå i kortene at Korsvei 2021 ville bli en annerledes festival, men på
Fraspark tok vi utgangspunkt i å se på programmet i lys av normal-situasjonen. Det var allerede
nedsatt en Festivalkomité, som fikk i oppgave å gå videre med idémyldringen fra Fraspark og sette
det ut i livet. Det ble en inspirerende samling med en del spennende nytekning basert på tema.

3.5 Rettferdskonferansen
Rettferdskonferansen 2020 ble arrangert digitalt, i form av en direktestrømmet minikonferanse 13.
oktober, og fire webinarer på kveldstid. Tema var «På jorda som i himmelen», og konferansen
fokuserte blant annet på hvordan verden kan gjenoppbygges på en mer bærekraftig og rettferdig
måte etter pandemien, og hvordan kristen tro og Bibelen utfordrer til handling for rettferdighet. I
2020 lanserte også Rettferdskonferansen en podcast. Korsveis daglige leder har gjennom året deltatt
på møter i Styringsgruppen for Rettferdskonferansen, og Korsvei bidro blant annet med innhold til
podcast-episoden "Hva inspirerer oss til Klimakamp?" med Anne Kristin Hagesæther. Minikonferanse,
webinarer og podcast-episoder er tilgjengelig på Rettferdskonferansen.no.

3.6 Lese- og samtalegruppe før Korsvei 21
Som en mulighet til forberedelse og fordypning foran Korsvei 21 med Rowan Williams, ble korsveiere
på Østlandet invitert til lese- og samtalegruppe hjemme hos Annette Dreyer og Øyvind Brun
Andersen i Oslo høsten 2020 og våren 2021, for å lese og samtale rundt Williams’ bok «Tokens of
Trust». Interessen var stor, men på grunn av smittevern ble det satt en grense på 10 personer.
Gruppen møttes fire ganger i løpet av høsten 2020 (ett fysisk møte og tre digitale), og vil fortsette
våren 2021.

4 KORSVEI I SVERIGE OG DANMARK
Korsvei Sverige, Danmark og Norge står på samme grunnlag, men driver selvstendig arbeid, og har
egne måter å organisere seg på i de respektive landene. Styreledere i de respektive landene er
kontaktpersoner for samarbeidet. Caroline Kyhlbäck i Korsvei Sverige, mens Korsvej Danmarks leder
gjennom mange år – Martha Sandvad – i 2020 ga fra seg stafettpinnen til Helle Gundersen.
Svensk Korsvei måtte avlyse sin sommerfestival av smittevernhensyn. Ny festival i 2022 vil ha tittelen
som var planlagt i 2020: «Sann Gud, Sann Människa – Verklighetens mittpunkt». Dansk Korsvej
avholdt sitt forum «Altid, alerede - God nok» på Ådalen retræte 19.-24.juli. 19.-21. juli var en retrett
som bare noen av forumdeltakerne var med på. Daglig leder i Korsvei - og en håndfull andre
deltakere var med fra Norge.
4

Årsmelding Korsvei 2020

Til styrets møte og festivalfraspark i september inviterte vi representanter fra styringsgruppene i våre
naboland. Det var dessverre ikke noen av dem som kunne komme – smittevernrestriksjonene gjør
det vanskelig å møtes.

5 ANSATTE I KORSVEI 2020
Margrete Kvalbein har vært daglig leder i 80 % stilling gjennom hele året.
Heidi Westborg Steel har vært engasjert som administrasjonskonsulent i 40 % fra 1. mars.
På slutten av året sa Margrete opp sin stilling, og Hilda Kristine Hanssen ble tilsatt som ny daglig
leder. Avslutning og oppstart foregikk i 2021, så det kommer vi tilbake til.
En stor takk til Margrete for alt hun har utrettet i stillingen som den første daglig leder i Korsvei!

6 MATERIELL OG INFORMASJON
6.1 Korsveis materiell
Bevegelsen har tre bokutgivelser bak seg, to artikkelsamlinger fra Teologisk smie og Veiviser-boka
(«Korsveis lille røde»). Disse sender vi iblant ut fra kontoret, og de selges også fra festivalen. Det er
Veiviserboka som selges mest.
I tillegg har vi brosjyrer og vi har kursleder-perm for «SPOR» - et Korsvei-kurs. I 2020 ble det
gjennomført et SPOR-opplegg digitalt gjennom en pandemipreget påske. Fire deltakere – inkludert
leder Margrete Kvalbein fant det meningsfylt å følge samtaleopplegget med bønner og meditasjoner,
mens måltider og fellessang måtte utelates.
Vi kan også regne liturgier og annet innhold fra festivalheftene våre som en type materiell som
fortjener videre bruk og distribusjon.

6.2 Nettsider og sosiale medier
Korsveis nettside har i 2020 fått en fornyelse når det gjelder informasjon om Veigrep. Den integrerte
bloggen fortsetter som en kanal med muligheter for både nyhetsformidling og fordypning. Det er
særlig i samspill med nyhetsbrev og Facebook at vi skaper liv og aktivitet via våre digitale kanaler.
Facebook-siden har i underkant av 2000 «likere» og har hatt et noenlunde jevnt aktivitetsnivå, til
tross for et år med noe avdempa aktivitet generelt.
Korsvei har fortsatt en Instagram-konto, men den er lite aktiv.

6.3 Kontakter og nyhetsbrev
Korsvei bruker verktøyet Cornerstone for å sende ut nyhetsbrev og for å holde oversikt over sine
kontakter. Nyhetsbrevene går ut ca. 10 ganger i året, og databasen inneholder over 6000 navn –
voksne og barn. Kontaktene er i hovedsak importert fra lister over påmeldte til de siste festivalene.
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ØKONOMI
7.1 Økonomisk resultat
Driftsregnskapet for 2020 viser et underskudd på kr 266.149, mens det var budsjettert med
underskudd på kr 370.000. Underskuddet dekkes av oppsparte midler.
Korsveis egenkapital er pr 31.12.20 på kr 2.137.368. Egenkapitalen består i hovedsak av lett
omsettelige verdier. Samlet kortsiktig gjeld ved årsskiftet var på kr 97.811. Egenkapitalen utgjør en
god reserve og gjør at vi kan satse på nye festivaler og arrangementer.
Vi viser til årsregnskapet for ytterligere opplysninger.

7.2 Givertjeneste og kirkeoffer
Korsvei har to store inntektskilder; overskudd fra festivalen og givertjeneste. Den faste
givertjenesten bestod i 2020 av 38 personer som gav kr 183.850. Dette er vi svært
takknemlig for, og avhengig av! Vi ønsker å utvide kretsen av faste givere for slik å bedre
økonomien til Korsvei, og kunne være fleksibel på festivalprisen for de som trenger det.
Også offer fra menigheter er et godt bidrag, og utgjorde kr. 12.190 i 2020.

Resultatregnskap
Beskrivelse
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Driftsinntekter
Varekostnader
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Driftsresultat
Annen renteintekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Ordinært resultat
Årsresultat

2 020
300 643
269 349
569 992

2 019
4 183 470
46 915
4 230 385

-82 240
-547 019
-4 908
-278 942
-343 117
1 874
75 240
-146

-1 445 883
-608 187
-2 863
-2 094 358
79 095
3 318
113 451
-324
-121 582
73 957
73 957

-266 149
-266 149
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