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STYRETS ARBEID OG VURDERING AV ÅRET
Korsvei-bevegelsens formål er å; «…inspirere og utfordre mennesker til å søke fortrolig
fellesskap med Jesus Kristus, og forenes med ham i kampen for livet i vår verden.»
Der er formulert fire veivisere, som peker på fokusområder for å etterleve dette formål:
• Søke Jesus Kristus
• Bygge fellesskap
• Leve enklere
• Fremme rettferdighet
Vi er opptatt av troens integrerte plass i menneskers liv, og de konsekvenser den får - i våre
fellesskap, hverdag og verden. Veiviserne gir retning og fokus for hvordan leve. De må
forstås i lys av spørsmålet; «Hva vil det si å følge Jesus Kristus i dag, i denne tid og med denne
verdens utfordringer?» Veiviserne vokser ut av forforståelsen; - før vi mennesker foretar oss
noe, har Gud allerede handlet. Vår bevegelse og retning er å bli dratt inn i det arbeid som
Gud har satt i gang, og stadig holder på med.
Gjennom året som har gått, har vi brukt tid på Korsveis grunnlag og retning, og å navigere
oss mot større stabilitet og en mer bærekraftig arbeidssituasjon i bevegelsen. Det har
handlet om mer fokus på livet mellom festivalene, og den «jevne flyten» fremfor «de store
krafttakene». Vi har snakket om å fordele flere mellomstore oppgaver, på flere hender, over
lengre tid. Et ledd i dette, har vært å tilrettelegge for flere mindre, jevnlige møtesteder
gjennom året. Intensjonen har vært å skape flere fysiske muligheter for å møtes i
Korsveiregi, der vi kan inspirere og utfordre hverandre, og samle opp engasjement om
bevegelsens retning, og arbeidskraft mot festival 2019. Av møtepunkter kan nevnes Korsveiweekend i Lommedalen, pilegrimstur i Røldal og Fraspark-helg i Fagerborg kirke. Samt
oppfordring til deltagelse på sommerens Korsveifestival i Sverige og Korsvejsforum i
Danmark.
Det andre viktige leddet har vært ansettelse av en daglig leder for stiftelsen. Bruk av
ansattressurser – i en dugnadsbevegelse, er noe det er snakket mye om de siste årene. Det
har likevel blitt nødvendig å drive bevegelsen etter flere krav, større ressurser og mer
kontinuitet, enn et frivillig styre og små vakante stillinger kan klare. 2018 var året der vi fikk
på plass en ny fast og større stilling. Vi er glade for at vi har fått ansatt en daglig leder, og
kommet i gang med å trø opp bedre strukturer for vårt arbeid. Det har lenge vært viktig å
fokusere på mer enn festivalene; hvordan kan inspirasjonen fra festivalen gi næring til
korsveivandring i hverdagen? En daglig leder stilling er et ledd i å skape sammenheng og
kontinuitet også mellom festivalene.
Korsveis vedtekter har jevnlig vært oppe til samtale i styrets arbeid. Det var likevel mer enn
ti år siden de var blitt redigert og vedtatt på nytt. Vi har fått gode samtaler om grunnlag, og
besluttet at dette er et godt fundament, som fortsatt står ved lag, og ikke skal redigeres eller
endres. Noen steder i vedtektene har vi gjort små, språklige korrigeringer, slik at
meningsinnhold kommer tydeligere frem. Det vi har endret noe, er organiseringen av styret.
Forandringene er gjort for å best mulig tilpasse den praksis vi har hatt de siste årene. Vi har
kuttet ut varamedlemmer, og sier styret består av 6-9 fullverdige medlemmer. Dessuten har
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vi forandret sitteperioden fra 3 til 2 år, fordi folk mange ganger har avsluttet før hele deres
periode var overstått. Vi håper også det vil gjøre det lettere å si ja til to påfølgende perioder,
når denne kontinuiteten er tiltrengt. Man kan sitte 3 x 2 år i ett strekk. Endringer i
organiseringen har vært viktig, gjennomgang av Korsveis grunnlag har vært styrkende og
oppbyggelig, og å gi et ytre signal om at vi fortsatt forholder oss aktivt til disse vedtektene,
via en synlig oppdatert datostempling har vært et mål.
Vedtektene fikk dermed sin 3. redigering i løpet av 2018 og endring ble vedtatt enstemmig
på to påfølgende styremøter 2.06.18 og den 30.09.18. Vedtektene er tilgjengelig på
hjemmesiden: http://www.korsvei.no/om-korsvei
Det at vi har fått mer struktur på organisasjonens daglige drift, samt flere møtepunkter og
større engasjement i festivalarbeidet i en tidligere fase enn foregående år, har gjort at styret
opplever å kunne være mer proaktive om kring vårt arbeid. Vi får bruke mer tid på å arbeide
med; Hvor skal vi hen? Hva skal vi arbeide videre med? Og hvordan? Dette er et arbeid som
gjerne gjøres sammen med Korsveis Teologiske smie.
Grunnlag, stabilitet og bærekraft, omorganisering, proaktivitet og framtidsvisjon er
oppsummerende stikkord for styrets arbeid i 2018. Det blir spennende å se hvor veien går
videre!

STYRETS SAMMENSETTING OG MØTER
Korsvei sitt styre har ansvar for å være visjonsbærer, lede og ta avgjørelser på vegne av
bevegelsen. Man kan henvende seg til styret med anliggende som omhandler bevegelsen.
Styret skal (etter vedtektsendringen i 2018) bestå av 6-9 personer, som blir valgt for en
toårig periode om gangen. (For mer informasjon, se Korsveis vedtekter.)
I januar 2018 bestod styret av 8 medlemmer.
Styrets sammensetning januar-september 2018
Kjersti M. Christiansen
Styreleder, AU, Skandinavisk samarbeid,
Festivalkontakt
Michael Golding
Nestleder, AU, Veigrepskontakt,
Teologisk kontaktperson
Petter Reed
Referent
Arne Christian Konradsen Kommunikasjon- og nettverkskontakt
Tore Hynnekleiv
Festivalkontakt, Kolibri kapital
Christoforos Schuff
Styremedlem
Sigmund Gulliksrud
Økonomikontakt, AU
Helen Brandstorp
Kommunikasjon- og nettverkskontakt (herunder lokalgrupper)
Petter og Arne Christian avsluttet sin styreperiode i september. Signe Sandberg og Guro
Almås ble valgt som nye medlemmer. Etter de nye vedtektene sitter de i styret fra
september 2018 til september 2020. Sigmund og Helen har også sin styreperiode fram til
september 2020. De øvrige medlemmene trer ut, eller må velges på nytt i september 2019.

4

Årsmelding Korsvei 2018

Styrets sammensetning september-desember 2018
Kjersti M. Christiansen
Styreleder, Skandinavisk samarbeid, AU
Michael Golding
Nestleder, Veigrepskontakt, Teologisk kontaktperson, AU
Tore Hynnekleiv
Kolibri kapital
Christoforos Schuff
Styremedlem
Sigmund Gulliksrud
Økonomikontakt, AU
Helen Brandstorp
Kommunikasjon- og nettverkskontakt, Festivalkontakt, referent 1
Guro Almås
Festivalkontakt
Signe Sandberg
Teologisk kontaktperson, referent 2
STYREMØTER
Styret har i 2018 avholdt 5 styremøter, og behandlet 48 saker. Møtedatoer for 2018 var:
27. januar
Oslo
17. mars
Oslo
29. og 30.sept. Oslo
2.juni
Oslo
10. november Oslo
I tillegg var styremedlemmene med på Festival-fraspark, lørdag den 29. september. Flere av
medlemmene har også deltatt på Korsvei weekend i Lommedalen 2.-3. mars, Pilegrimstur til
Røldal 1.-5. juli og Korsveifestival i Sverige 18.-22. juli.

SKANDINAVISK SAMARBEID
Vi gleder oss over å stå sammen med våre svenske og danske venner i å vandre Kristusveien. 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. Martha Sandvad er styreleder i
Korsvej Danmark. Mikael Andersson var styreleder i Korsvei Sverige frem til årsmøtet under
den svenske festivalen i uke 29. Her overtok Caroline Kyhlbäck denne rollen.
Som forrige gang vi ikke var i «festival-år», oppfordret vi korsveiere i Norge til å benytte
sjansen til å erfare og bidra på sommerarrangementene i Sverige og Danmark.
I Sverige ble det igjen holdt Korsveifestival 18.-22. juli, på Björkenäsgården utenfor Örebro.
Temaet var fellesskap, tittelen; «Fastän många – en enda kropp». Av ca. 250 deltakere var
15-20 av dem nordmenn. Kjersti M. Christiansen var en av bibeltimeholderne. I Danmark ble
det holdt Korsvej Forum 29.-31. juli på Djurslands Efterskole. Bygge fellesskap med, i og om
Kristus, stod på programmet. Vandringen ble valgt som omdreiningspunkt, og
pilegrimsvandring var en del av opplegget. Ellen Merete Wilkens Finseth stod for
bibelundervisning.
Til styrets møte i september inviterte vi representanter fra styringsgruppene i våre naboland.
Mikael Andersson og Caroline Kyhlbäck fra Sverige, og Helle Gunderssen og Tom Gunderssen
fra Danmark deltok på styremøte og Fraspark-samling i Oslo 29. september. Vi fikk delt
erfaringer og snakket om hvilke drømmer, oppgaver og utfordringer vi står ovenfor på veien
videre. Samarbeid og samhørighet på tvers av landegrensene er viktig for oss. Innblikk i
hvordan Korsvei lever i våre to naboland er til stor inspirasjon.
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PROSESSER I BEVEGELSEN
4.1 Teologisk smie
Korsveis teologiske smie har hatt to møter i 2018. Vi har bidratt i forberedende
festivalkomite, medvirket til profildokument og i kontakt med bibeltimeholdere foran
festivalen i 2019. Smia har også drøftet tema og forberedt fordypnings dag våren 2019 i
samarbeid med MF. Smia har bestått av Annette Dreyer, Asle Finnseth, Anne Grete Listrøm,
Hildegunn Schuff og Inge Westly (leder). Christophoros Schuff fra styret og Tone Stangeland
Kaufman har ikke deltatt i smias møter dette året

4.2 Forberedende festivalkomité (FFK)
Korsveifestivalen 2019 skal igjen arrangeres i uke 29, 16.-21. juli.
FFK bestod av Gerd Helene Christiansen, Asle Finnseth, Inge Westly, Arne Christian Konradsen,
Sigrunn Slaathaug og Tore Hynnekleiv. Tore Hynnekleiv ledet komitéen på vegne av Korsveistyret.
Forberedende festivalkomité hadde flere møter fra og med mars 2018 hvor tema og idéer til
Korsveifestivalen 2019 ble kvernet frem. Komitéen tok utgangspunkt i innspill fra inspirasjonshelgen i
Lommedalen, og fortsatte idémyldringen. Det ble tydelig at festivalen burde handle om det som river
i stykker i vår tid, og det som samler: Håpet i Kristus. Temaet som til slutt ble foreslått var :
«Håpet har et ansikt- å følge Jesus i en opprevet tid.» Asle Finnseth utarbeidet første utkast til
festivalens profildokument. Komitéen foreslo Peter Halldorf og Kari Veiteberg som hovedtalere.

4.3 Festivalkomiteen (FK)
Korsveifestivalen 2019 fikk i september sin komité (FK). Det første møtet ble avholdt 28.nov.
Her følger ansvarsområder og personnavn:

AU:
Margrete Kvalbein (daglig leder), Gerd Helene Christiansen (HMS-ansvar) og
Pål Morten Hverven
PROGRAMKOMITÉ:
Arne Christian Konradsen, Dina Willemse, Hildegunn Tønnessen Schuff (digitalt fra
Nodeland), Guro Almaas og Margrete.
PRAKTISK GRUPPE:
Gerd Helene, Pål Morten, Henrik Skarpeid (sekretær i FK), Sigrunn Slaathaug (stab),
STYREKONTAKTER: Guro og
Helen Brandstorp (digitalt fra Tromsø)
ANSVAR BARNEPROGRAM:
Hilde Gran Hagen
ANSVAR TEN KORSVEI:
Marit Juven Gjærde m.fl.
ESTETISK KOMITÉ:
Matias Askvik (digitalt fra Bergen)
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Tema for festivalen ble satt av FFK, via festivalfraspark i september og til styrevedtak i
november:
«HÅPET HAR ET ANSIKT» har blitt tatt godt imot som overskrift!
FFK sto også for valg av hovedtalere: Peter Halldorf og Kari Veiteberg.
Symbolet for festivalen ble utvikla av designer og FK og lansert i desember. Sammen med
foto av hovedtalerne kom det tidsnok til å bli annonsert i Vårt Land i jule- og nyttårsavisene.
Arbeid med de viktigste kontraktene for festivalen ble påbegynt i 2018: Dyrsku’n og
folkehøgskolen, og leverandører av telt, lyd og lys.
Ten Korsvei har vært særlig tidlig ute med forberedelsene, og har arbeida ut fra en visjon om
at Ten Korsvei trenger å integreres bedre i festivalen. De vil ha en programpost med Kari
Veiteberg («Grill en biskop»), bo mer integrert i området, og har lagt seg på samme modell
som voksen-bibeltimene med 2+2, kvinne og mann: Karen Marie Lereim Sævareid og Stian
Kilde Aarebrot.

ANSATTE I KORSVEI 2018

Margrete Kvalbein begynte som ny daglig leder i 60% stilling 2. mai.
Fra 1. desember ble stillingen økt til 100%. (80% fast, 20% midlertidig til over festivalen
2019)
Daglig leder deltok på møte i FFK i slutten av april og tok del i arbeidet med å sluttføre
profildokumentet. Etter dette har hun fungert som festivalkoordinator og hatt dialog med de
som var nøkkelpersoner i festivalen i 2017. Etter «festivalfraspark» i september fungerer hun
også som komitéleder/festivalsjef.
Sigrunn Slaathaug har fortsatt med 20% stilling som korsveikoordinator. Hennes
hovedfunksjon er daglig kontordrift og forefallende oppgaver. Etter ansettelse av daglig
leder er oppgavene noe endret i retning av kontormedarbeider som bistår i praktiske og
administrative saker ved behov.
Hildegunn Marie Tønnesen Schuff har vært i permisjon fra sin 15% stilling i 2018, og har
inngått avtale om timebasert avlønning for kommunikasjonsarbeid i 2019.
Ansatte i Korsvei har møterett til styremøter og får tilsendt innkallinger til styremøter.

MØTEPUNKT OG NETTVERK
6.1 Korsveihelg i Lommedalen (foto side 2)
2.-4.mars var ca. 40 Korsvei-folk samlet i Lommedalen kirke for å inspirere hverandre, bygge
fellesskap og søke Jesus Kristus. Lørdagen var Stian Kilde Aarebrot fra Etter Kristus sammen
7
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med oss og formidlet noen av sine tanker om disippelliv i dagens samfunn. Vi snakket også
sammen om våre ønsker for ny festival i 2019. Kveldene var sosiale og fylt av sang, og vi gikk
på tur og spiste lunsj rundt bålet. Søndagen var vi sammen med Lommedalen menighet til
gudstjeneste og kirkekaffe. Flott å være sammen med en gjestfri menighet!

6.2 Pilegrimsvandring (se forsidefoto)
1.-5. juli gikk 27 Korsvei-vandrere langs pilegrimsleden mellom Grunge kirke og Røldal
stavkirke. Gruppa spente fra 34 til 66 år i alder + at en 11-åring var med (og hunden Sara!)
Turen ble leda av prostidiakon Eilev Erikstein og Margrete Kvalbein. Sigrunn Slaathaug tok
seg av noen av forberedelsene i forkant.
Fra diakonens rapport kan vi hente dette: «Det skulle bli om lag 65 kilometer på beina.
Planlegginga vart gjort unna på mail og telefon, samt to møter i Oslo. Det var overnatting i
telt og kyrkje. (Tusen takk til kyrkja i Vinje som lest oss bruke kyrkja!). Vandringa var også
meldt inn som ein del av Klimapilegrimaksjonen.»
Evalueringen ble ellers gjort uformelt – med oppfordring til å dele høydepunkt og
forbedringspunkt. Folk var overveldende fornøyde! Noen hensyn måtte tas fordi enkelte
strekk ble tøffe for noen få, og logistikken med biler som skulle fraktes over fjellet med
bagasje skapte noe uro. Størst utfordring ble det at tørkesommeren 2018 ga et strengt
fyringsforbud i indre Telemark. Da var det krevende at turen var lagt opp med
stormkjøkken/primusbasert koking, men det lot seg løse ved hjelp av turleders gode
kontakter.
Turen fikk mange innspill i retning av at pilegrimsvandring (f.eks. over Dovre) kan være en
god løsning for ikke-festival-år også i framtida. I så fall kan vi knapt drømme om så gode
badetemperaturer og flott vær, men rekord-tørke ønsker vi oss ikke tilbake.

6.3 Festivalfraspark
I september holdt Korsvei samling med blikket retta mot neste års festival. Fagerborg
menighet ved Sunniva Gylver bød på lokaler – i samarbeid med døvekirken som ligger like i
nærheten. Frasparket ble kobla sammen med en helg for styret, og møte med
representanter for Korsvei i Sverige og Danmark. Sammen med menighetens tilbud om Yogagudstjeneste lørdag morgen og menighetsgudstjeneste med Korsvei-preg søndag, lot vi de
interesserte melde seg til max- eller mini-fraspark. Dette for å favne både de travle med få
timer å avse, og de som trengte et større og mer sosialt og åndelig prega møtested.
Et trettitalls mennesker ble med på hovedsamlingen: En 3 timer lang økt som var ment som
igangsetting av festivalarbeidet. Her fikk vi diskutert tema og profil-dokument, vi hadde idémyldring over muligheter til manifestering av tema i festivalen, og vi fikk en inkluderende
start på det arbeidet som festivalkomiteen skal ta videre.
Til tross for knapp tid og noe hektisk gjennomføring, ble dette en samling som forankrer
festivalen 2019 i et større nettverk av Korsvei-folk. Ikke minst var det godt at mange
8
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deltakere kunne være med å dele et måltid ved et langbord i Fagerborg kirke – og at
dugnadsviljen som bærer festivalen også kan komme i virksomhet en høsthelg i Oslo.

6.4 Veigrepsfellesskapet
Veigrep er navnet på en regel som binder sammen Korsvei-vandrere som ønsker et
forpliktende fellesskap som ikke baserer seg på at en bor nært hverandre. Bare én gang i
året (utenom festival) legges det opp til samling, og denne ble holdt – som regelen og
rytmen tilsier - i januar på Aarholtunet i Vestfold. I 2018 ble 5 nye medlemmer bedt inn i
felleskapet og 8 bedt ut. 59 medlemmer hadde da en tilslutning til regelen ved inngangen til
2018 og ved utgangen av året 55, derav 13 bosatt i Sverige.
Styringsgruppen har på oppdrag av et årsmøtevedtak på januar samlingen jobbet med revisjon av

Veigrepsheftet. I 2010 /11 ble heftet skrevet for et fellesskap uten mye erfaring. Intensjonen
var å bidra til rytme og regel for Veigreps medlemmer. Nå, åtte år senere, er det bruk for
redigering og presiseringer. Forslag vil bli fremlagt medlemmene på kommende januar
samling på Aarholttunet. Fremover tenkes en nettbasert utgave, som kan ha sin plass under
ressurser på Korsveis hjemmeside.
I september møtte styringsgruppen Korsveis nye daglig leder for en «bli kjent» -samtale.
Styringsgruppen som har tatt seg av revideringsarbeidet mm i 2018 har vært: Ester Røen,
Lasse Bengtsson, Kaisa Svennberg og Peter Svalheim.

6.5 Lokale Korsveigrupper
Det har blitt færre lokale korsveigrupper. Vi har likevel fått informasjon om denne:
Siden januar 2008 har det vært en Korsveigruppe på Lillehammer som bygger på Korsveis veivisere.
Den fungerer samtidig som en bibelgruppe i Lillehammer menighet. Siden 2014 er det stort sett de
samme 6-7 voksne damene. En av oss har etterhvert også blitt med i Veigrepfellesskapet. Noen
deltar på Korsveifestival/-seminar.
Samlingen er tredje hver søndag kveld, og følger «Korsvei-liturgi». I 2018 hadde vi 10 møter med 3 til
7 deltakere. «Vi er takknemlige for Korsvei-sammenhengen og inspirasjonen det gir oss!» skriver
Solveig Hem fra Lillehammer.

INFORMASJON, MATERIELL OG NYHETER I
KONTORDRIFTEN
7.1 Tidsskrift
Tidsskriftet «Kors:vei» er lagt på is på ubestemt tid. Dette henger sammen med redaktørens
permisjon, og med den generelle medieutviklingen der papirmedier taper terreng. Det er et
mål at jevnlige nyhetsbrev og bloggen på korsvei.no skal erstatte det som har vært
tidsskriftets innhold. Se disse.
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7.2 Sosiale medier, nyhetsbrev og korsvei.no
I 2017 fikk Korsvei nye, mer oversiktlige nettsider med integrert blogg. Denne kanalen er
viktig når tidsskriftet ikke kommer ut, og en god del oppdateringer er tatt hånd om i løpet av
året. Vi opplevde stor etterspørsel etter lydfiler av bibeltimer fra Magnus Malm på Korsvei
2017, men opptakene derfra kom på avveie. Siden er tilsvarende bibeltimer fra
Hønøkonferansen i Sverige lagt ut på Korsveis nettsider.
Bloggen har hatt månedlige nye tekster i mesteparten av 2018. Nyhetsbrevet som sendes
som e-post ca. hver måned er også en vesentlig kanal når papirformatet ikke brukes. Her har
det vært gjort en større opprydning i kontaktlistene og med samtykke til å motta
informasjon fra Korsvei i 2018 (se også nyheter i kontordrift).
Vi har i 2018 også hatt nokså livlig aktivitet på bevegelsens facebook-side. Særlig i
adventsperioden da det var en daglig oppdatering som fulgte en ABC-form. Intensjonen var å
skape forventning til festivalen i 2019. I denne perioden fikk siden særlig mye
oppmerksomhet og flere nye «likere». Vinteren 2018/2019 har antallet som «liker»
facebook-siden passert 1800. Ny daglig leder i mai, fraspark-samling og adventsperioden ga
alle et hopp oppover.
Hildegunn Schuff bidrar stadig noe på facebook, og holder Instagram-kontoen noenlunde «i
live». For øvrig er dette arbeidet overtatt av daglig leder.

7.3 Kommunikasjonsstrategi
I vår kommunikasjonsstrategi heter det at «Korsveis kommunikasjonskanaler skal jevnlig
inspirere og utfordre mennesker til refleksjon rundt hva det vil si å følge Jesus Kristus i vår
samtid, samt handling relatert til våre fire veivisere.». Vi ser at det mønsteret som har lagt
seg i 2018 opprettholder intensjonen. Det er likevel tjenlig med en ny samtale om strategi
etter festivalen i 2019 – og behandling i styret om hvorvidt tidsskriftet eller annen ikkedigital kommunikasjon skal vende tilbake.

7.4 Ressursmateriale
Korsvei har gjennom årene levert mange ressurser som; «Veivisere», «Guds rikes gåte»,
«Spor» og «De åpne henders økonomi». Vi selger jevnlig noen eksemplar av dette; Veiviserboka selges mest, iblant i større antall til menigheter/grupper.
Særlig når det gjelder siste bokutgivelse, er det en utfordring at en nokså stor mengde bøker
fyller kontorplass. Vi arbeider med måter å spre boka. I 2018 hadde vi en førjulskampanje
der bøker ble sendt innpakka i gaveposer av gjenbrukstapet. Gaveposene er laga på
tiltaksarbeidsplasser i Bymisjonen, og fungerte også som en støtte til TV-aksjonen som
Bymisjonen hadde i 2018. Stor omsetning var det ikke fra dette tiltaket, men det ble i det
minste et pluss-prosjekt, også for å få nye givere over i annet betalingssystem (se nyheter i
kontordrift).
Spor-kurset er et Korsvei-kurs om å følge Jesus i vår tid. Kursperm bestilles fra
kontoret@korsvei.no. Hele eller deler av kurset finnes oversatt, og i bruk både i Danmark og
Sverige. Vi arbeider med å lage en digital utgivelse på svensk og dansk.
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7.5 Fornyelse i kontordriften
Med ny daglig ledelse har det fulgt en gjennomgang av kontorrutiner og behov for nye
arbeidsredskaper. I dialog med kontornaboene Areopagos har vi i 2018 tatt i bruk en ny
tjeneste – en CRM (Customer Relationship Management) -database som gir store muligheter
for å holde en annen orden og sikkerhet i kommunikasjonen med våre kontakter og givere.
Dette koster oss noe i anskaffelse og drift, men gir en stor lettelse i en del av oppgavene vi
må ta oss av, som: Oppsett og utsendelse av nyhetsbrev, kontakt med givere, overføring av
givere til avtaler som kan gi skattefradrag for dem og bedre oversikt for oss, og stadig
bedring i regnskapsrutiner. Ikke minst for å følge forpliktelsene i personvernforordningen
GDPR, er det nyttig å ha profesjonelle aktører å spille sammen med, slik at vi forvalter våre
data forsvarlig. En del av ansvaret for å følge opp datasikkerheten deler vi nå med
Kommunion som leverer tjenesten Cornerstone. Potensielt kan et nettsted integreres her,
noe det er god grunn til å vurdere på sikt.
Også viktig for både sikkerhet og effektivt daglig arbeid, er at det er etablert en god kontakt
med nye regnskapsførere i Midtvestfold Regnskap, som i løpet av året skiftet navn til Pilar
regnskap. Etter en noe møysommelig prosess med å sluttføre regnskapet for 2017, er det en
trygghet for stiftelsen at vi nå har tettere oppfølging i det økonomiske og sikrere, mer
automatiserte betalingsrutiner.

ØKONOMI
8.1 Økonomisk resultat
Driftsregnskapet for 2018 viser et underskudd på kr 219 761,- mens budsjettert underskudd
var på kr 290 000,- Det er særlig lavere personalkostnader som bidrar til mindre underskudd.
I 2017 hadde vi et overskudd på kr 676 408,Korsveis egenkapital er pr 31.12.18 kr 2 349 103,- Egenkapitalen består i hovedsak av lett
omsettelige verdier. Samlet kortsiktig gjeld ved årsskiftet var på kr 215 952,Vi viser til årsregnskapet for ytterligere opplysninger.

8.2 Styringsprinsipper for økonomien
Styret har tidligere vedtatt følgende punkter vedrørende et helhetlig perspektiv på Korsveis økonomi.
Styret har fulgt disse prinsippene også i 2018:
• Det må skaffes tilstrekkelig kapital til å sikre drift av styret og de prosjekter styret har vedtatt å
iverksette.
• I den utstrekning stiftelsen har arbeidsgiveransvar for ansatte, må det sikres en økonomi som
muliggjør en ansvarlig personalpolitikk.
• I den grad stiftelsen har kapital utover det som er nødvendig i forhold til punktene over, kan
denne disponeres til støtte av eksterne tiltak som er i tråd med stiftelsens vedtekter.
• Det er ikke noe mål for stiftelsen å samle kapital ut over det som er beskrevet i disse punktene.
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De midlene som til enhver tid står til styrets disposisjon, skal i størst mulig grad knyttes til
finansinstitusjoner med en forvaltningsprofil som stiftelsen kan identifisere seg med.

8.3 Kolibri Kapital
I år 2000 ble mikrofinansselskapet Kolibri Kapital grunnlagt av Misjonsalliansen og Stiftelsen Korsveibegge eier 50% hver av A-aksjene i selskapet. Kolibri Kapital blir finansiert av både privatpersoner og
organisasjoner som eiere av B-aksjene i selskapet. Kolibris egenkapital var på NOK 27 094 085 per 30.
juni 2018, som gir bokført egenkapital per aksje på NOK 92,70. Resultatet for 2018 er i skrivende
stund ikke klare. Virksomheten formidler lån til organisasjoner i ulike land med spisskompetanse på
utlån av mikrokreditt. Korsvei er ikke direkte representert i Kolibri sitt styre. Tore Hynnekleiv er
kontaktperson til Kolibri for Korsvei.
På grunn av blant annet endringer i lånemarkedet over de siste 10 årene, med reduserte rentenivåer,
har Kolibri Kapital i flere år vært av en størrelse som er for liten i forhold til inntektene. Igjennom
2017 og 2018 har selskapet jobbet med å oppnå en langsiktig bærekraftig størrelse. Denne prosessen
ledet frem til en ekstraordinær generalforsamling 2. juli 2018 hvor både Tore Hynnekleiv og
styreleder i Korsvei, Kjersti Christiansen var tilstede. Aksjonærene ble presentert med et mulig
oppkjøp av mikrofinans-aktivitetene til Strømmestiftelsen i Øst-Afrika. Styret mente at et slikt
oppkjøp ville gi Kolibri Kapital både bærekraftig størrelse og gjøre det lettere å tiltrekke seg
ytterligere kapital. Selv om flertallet i generalforsamlingen støttet denne vurderingen ble forslaget
allikevel ikke vedtatt da det ikke fant støtte hos begge A-aksjonærene. På generalforsamlingen ble
det derfor besluttet at Kolibri Kapital skulle bruke resten av året på å se etter andre muligheter for
bærekraftig drift, og starte prosessen med å drive inn utlånt kapital med henblikk på en senere
utbetaling til aksjonærene hvis andre bærekraftige løsninger ikke ble funnet.

Oslo 23.3.2019
for stiftelsen Korsvei

Kjersti Christiansen
styreleder
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