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1.  STYRETS ARBEID OG VURDERING AV ÅRET  
 

2021 var et festivalår. Som alltid var festivalen en stor opplevelse! På grunn av pandemien 
var det begrenset til 600 deltakere i Seljord. Dermed prøvde vi noe helt nytt; med grender 
flere steder rundt i Skandinavia som fikk strømmet deler av festival fra Seljord, men som 
også lagde sitt eget program. Sammen skapte vi en stor festival med dugnad, aktiviteter, tun, 
konserter og søvnfattige netter. Med bibeltimer og fortellinger, sang og bønn som bringer 
perspektiv og ånd over livet. Ja, slik kunne vi med mange flere ord fortsatt å beskrive 
festivalens mangfoldighet og betydning for våre liv. Les mer om festivalarbeidet på neste 
side. 
 

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 i stiftelsen Korsvei skal «være en pådriver i korsveibevegelsens arbeid», slik det er 

beskrevet i vedtektene. Styret gjør dette ved å arrangere festival og andre aktiviteter, 

informere om Korsvei, ansette daglig leder og andre medarbeidere, og vedta budsjett og 

regnskap. Daglig leder organiserer arbeidet sammen med de mange frivillige - de som bærer 

Korsveibevegelsen. Styret er svært takknemlig for innsatsen, fellesskapet og engasjementet 

som så mange bidrar med! 



Årsmelding Korsvei 2021 

4 
 

2. STYRETS SAMMENSETNING OG MØTER  
 

Styret skal etter vedtektene bestå av 6-9 personer. Valgperioden er på to år og et medlem 
kan sitte i maksimalt 3 sammenhengende perioder.   
Ved starten av 2021 bestod styret av ni medlemmer. I løpet av våren sluttet Haavar Simon 
Nilsen og Kristine Bekken Aschim. Marit Juven Gjærde ble valgt inn i styret. 

Ved utgangen av 2021 bestod styret av: 

Sigmund Gulliksrud, styreleder 
Guro Almås, nestleder 
Signe Sandberg, referent 
Tore Thomassen, kommunikasjonskontakt 
Einar Seilskjær, styrets representant i Teologisk smie 

Harald Eikeland  

Gerd Helene Christiansen, AU-medlem 

Marit Juven Gjærde, TEN-Korsvei-kontakt 

Styret har i 2021 hatt seks styremøter. På grunn av smittesituasjonen ble fem av møtene 

gjennomført digitalt.  

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og ett styremedlem. AU møtes i forkant av hvert 

styremøte, samt ved særskilte behov.  

Daglig leder møter på styremøtene og på AU-møtene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styremøte i bispegården 18.sept -21. Arbeidsklær i ærverdige omgivelser: Sigmund, Harald og Tore 
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3. AKTIVITETER  

3.1 Korsveifestivalen 20-25 juli 2021 – KOM NED! 

Festivalens tittel var «Kom ned», knyttet til fortellinga om Sakkeus, som fulgte oss gjennom 

hele festivalen.  

I et år med så mange usikkerhetsmomenter, klarte Korsvei å arrangere en festival med 

nærmere 1000 deltakere, 600 av dem fysisk til stede i Seljord. Det var mange utfordringer 

knyttet til å arrangere festival i et korona-år, og flere ganger måtte styret og 

festivalkomitéen vurdere om festivalen kunne gjennomføres.   

Festivalkomitéen (FK) ledet arbeidet. Sigmund Gulliksrud (styreleder) var festivalsjef frem til 

Hilda Kristine Hanssen (daglig leder) overtok 1.mars. Ellers besto FK av Heidi Westborg Steel 

(stab), Guro Almås (styret), Kjersti Christiansen (programansvarlig), Pål Morten Hverven, Åsa 

Fallgren, samt Hilde Gran Hagen (leder barnas Korsvei) og Marit Juven Gjærde (leder Ten-

Korsvei). Komitéen måtte ha nesten alle møtene digitalt, noe som var krevende når man skal 

bygge et team. Smitteverntiltak og hvordan vi kunne forholde oss til stadig skiftende 

restriksjoner tok veldig mye av tiden til komiteen. Komitéen fikk et godt samarbeid med 

kommuneoverlegen i Seljord, noe som var avgjørende for at vi fikk gjennomføre festivalen 

Koronasituasjonen førte til at vi måtte ha festival flere steder, vi gjennomførte strømming 

for første gang, vi hadde antallsbegrensning i Seljord og måtte dele hele området i 2 atskilte 

leire der, og krav om avstand ga utfordringer med hensyn til hvilke lokaler som kunne 

brukes.    

Tidlig på høsten 2020 bestemte komitéen at tenåringer med familier var de som skulle 

prioriteres til Seljord. Fra nyttår begynte FK å jobbe med å få ulike steder til å arrangere egne 

grender der de møttes fysisk for å følge det strømmede programmet sammen, og dessuten 

lage noe eget. Korsvei initierte grender i Trondheim, Bergen og Fredrikstad med ca. 85 

deltakere til sammen. I tillegg laget flere mindre grupper sine egne grender der deltakerne 

kjøpte strømmebillett. Det ble solgt 209 digitale billetter. I tillegg var det nærmere 100 som 

deltok på grendene i Sverige og Danmark.  

 

Deltakere på grend i Bjølsen misjonskirke, Oslo, samlet rundt langbordet ute.  
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Grepet med å prioritere tenåringer i Seljord ble tatt godt imot. Det kom i alt 187 tenåringer 

(f.o.m. de som skulle begynne i 7.klasse og oppover). Antallet er rett i overkant av festivalen i 

2019. I mai ble det åpnet for at også andre kunne melde seg på, da vi så at det var ledige 

plasser. Tenåringene hadde et program som liknet ganske mye på det de har opplevd før. 

Birgitte Kessel sto for bibeltimene. For barna ble det barneopplegg som foregikk i tunene 

fremfor felles verksteder. Kveldsprogram for barn ble gjennomført som soveposesamlinger i 

tunene.  

Bibeltimene, som ble holdt av Rowan Williams, ble for første 

gang gjennomført med bidragsyteren på skjerm. På grunn av 

reiserestriksjoner kunne han ikke komme til Norge. Han spilte 

derfor inn bibeltimene og deltok på live strømming til 

samtalen og spørsmålsrunden i etterkant. Dette fungerte 

overraskende godt. Tema for de 4 bibeltimene var «Prophetic 

living». Rowan Williams var også med som deltaker på 

folkemøtet om økonomi; «Jesus som finansminister».  

Mengden program ble mindre enn på tidligere festivaler. Det 

var 5 planlagte seminarer, alle på ettermiddagstid, om: 

Balubaprosjektet, Biomangfold, Guds ydmykhet, Grådighets-

bekjemperne og Dialogpilotene. Dessverre kom det ikke 

mange på seminarene. Dette skyldtes nok det strålende været. 

Kveldsprogrammet var felles alle kveldene. Onsdag kveld var det konsert med Gryting, som 

den eneste konserten. 22.juli var det 10 år siden terrorangrepet i Oslo og på Utøya, noe vi 

markerte i en egen kveldssamling torsdag. Fredag var det duket for en nylaget Sakkeus-

messe, og lørdag var det folkefest (dog uten parade).  

«Alle rundt alteret» ble en god fellessamling med fokus på ulike sider ved Sakkeusteksten. 

Også i år hadde Tore Thomassen og Ingrid Askvik laget en følgefortelling, denne gang med 

forhåndsinnspilte filmer som et element. Lørdag var det Baluba til inntekt for Det norske 

misjonsselskaps arbeid for maofolkene i Etiopia, noe som innbrakte ca. 310 000 kr (med et 

bidrag fra svensk grend også).  

Med kun 600 deltakere i Seljord mot nærmere 2000 i vanlige år, var både mindre inntekter 

og færre til dugnadsarbeid underveis, en utfordring. Torget ble knapt brukt siden få butikker 

og organisasjoner ville komme, og godt vær gjorde at folk samlet seg i tunene fremfor å gå 

inn på nattkaféen. Dette ga utslag på økonomien. Det samme gjorde reduksjon av konserter. 

Vi fikk ikke til en veiledningstjeneste, og vi måtte også ta en del grep for å minske 

arbeidsoppgaver.  

Tross mange restriksjoner, og deltakere samlet i ulike grender, ble festivalen 2021 en god 

markering av fellesskap. Vi lærte mye om strømming, å kunne møtes digitalt, bruke 

bidragsytere digitalt, og vi tok nye programgrep (f.eks. et mindre tett program). Takket være 

godt smittevernsarbeid og veldig godt vær, ble det ikke registrert noen smittetilfeller.  
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Det ble invitert til en evalueringssamling i Oslo i september, men med få påmeldte ble den 

avlyst. Styret evaluerte da festivalen sammen med FK og representanter for grendene i 

Norge, Sverige og Danmark.  

 

3.2 Klimaforbønn 

Høsten 2021 bestemte styret at Korsvei skulle ta initiativ til forbønn for Klimatoppmøtet i 

Glasgow i november, COP 26. Hildegunn Marie Tønnessen Seip ble utfordret på å formulere 

selve bønnene og kontakt ble tatt med Norges Kristne Råd og Kirkerådet for å få de med. 

Begge disse partene tok oppfordringen videre og fremmet bønnene i sine kanaler. Hvor mye 

de ble brukt vet vi ikke, men det var flere gode responser på initiativet. Fra leder i FrP kom 

det derimot sterk reaksjon som ble rettet mot kirka. For Korsveis del betød det at det ble 

mer medieoppmerksomhet om dette initiativet enn vi hadde sett for oss.  

 

3.3 Veigrepsfellesskapet  

Veigrepsfellesskapet i Korsvei-bevegelsen har nå eksistert i 11 år.  

Et stabilt femtitalls medlemmer fra Korsvei Norge og Sverige lever i et forbønns- og 

praksisnettverk, som har sitt utgangspunkt i Korsveis 4 veivisere. Medlemmer forplikter seg 

til en rytme og refleksjonspraksis. Dette er beskrevet på Korsveis hjemmeside under fanen 

Bli med. 

En gang i året, i januar, samles gruppa, men på grunn av Covid-nedstenging, måtte samlinga i 

2021 gjennomføres digitalt. På samlingen legges særlig vekt på erfaringsdeling fra 

disippellivet, oppmuntring og bønneemner.  

En roterende styringsgruppe på 4 ivaretar det praktiske ansvar rundt program for samlinger, 

forbønns-lister, fellesbrev, oppfølging av nye som trer inn og avskjed med andre som går ut. I 

styringsgruppen for 2021 satt Kalle Råsmark, Hilde Torp, Terje Refsnes og Ester Røen. Vara 

var Dinah Hurum.   

 

3.4 Teologisk smie  

I 2021 har smia bestått av Asle Finnseth, Hildegunn Tønnessen Seip, Sunniva Gylver, Tone 

Stangeland Kaufman, Einar Seilskjær og Inge Westly (leder). Det har ikke vært aktivitet i Smia 

i 2021, men mot slutten av året ble det tatt initiativ for å komme i gang med festivalarbeidet 

for 2023.  

 

3.5 Rettferdskonferansen 

Rettferdskonferansen er en del av det internasjonale nettverket The Justice Conference og 

er en økumenisk bevegelse bestående av en rekke kristne aktører. Vi ønsker å legge til rette 
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for en kontinuerlig samtale om bærekraftsmålene, global urettferdighet, og hvordan kristne 

organisasjoner og enkeltpersoner kan bidra til en mer rettferdig verden. Korsvei er en av 12 

arrangører.  

I 2021 var det ikke planlagt Rettferdskonferanse i Norge. Derimot ble det arrangert en global 

digital konferanse som gikk over 24 timer i pinsehelga, 22.mai. Det var 115 talere og 11 land 

som deltok i programmet. På høsten startet planleggingen for Rettferdskonferansen 2022.  

  

3.6 Lese- og samtalegruppe før Korsvei 21 

Høsten 2020 startet en gruppe med å lese og samtale om Rowan Williams’ bok «Tokens of 

Trust» som en forberedelse og fordypning foran Korsvei 21. Denne gruppen på 10 fortsatte i 

2021 og gjennomførte 6 møter i løpet av våren. De fleste møtene ble gjennomført digitalt.     

 

3.7  Lokale grupper 

Det er lite Korsveiaktivitet rundt i landet, men i Trondheim og på Lillehammer er det grupper 

som møtes. I Trondheim har de et enkelt opplegg med tur, bål og samtale før de avslutter 

med pusteromsliturgi. Dette har sitt utspring i et Sporkurs som ble kjørt i Strindheim 

menighet for noen år tilbake. De har en e-postliste med 25 personer, og det er 5-10 personer 

med hver gang. Det ble 3 turer våren 21 og 3 på høsten, hvorav 2 turer hadde familiefokus. 

Det var denne gruppa som tok initiativ til festivalgrenda for Korsvei 21 i Trondheim.  

På Lillehammer er det en bibelgruppe som har holdt det gående siden 2008 som bygger på 

Korsveis 4 veivisere. Gruppa består av 6 damer og ledes av Solveig Heim. De bruker bønner 

fra Veigrepsboka når de møtes, og har litt ulik deltakelse i Korsveis fellesskap ellers. I 2021 

har det vært lite aktivitet på grunn av koronasituasjonen, men de fikk en utflukt til Høgsveen 

i Ringsaker som sommeravslutning med aftensmat og kveldsbønn.      

                                                                                                            

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 Danmark ledes av Helle Gundersen.  
 
Også i 2021 var det vanskelig å møtes på tvers av landene våre. Med stengte grenser ble det 
tidlig bestemt at det skulle arrangeres festivalgrend i Danmark. De hadde erfaring fra 2020 
med å arrangere noe i koronatid og brukte samme sted der Forum var året før. Også Korsvei 
Sverige arrangerte en grend på vestkysten. På Ådalen Retræte i Danmark var 56 personer 
samlet og på Västkustgården i Sverige var det 32 personer. Både i Sverige og Danmark var 
det andre grupper som samlet seg og arrangerte egen grend. Hvor mye av programmet 
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utenom bibeltimene som ble fulgt, varierte. Det var en del samhandling rundt grendene 
mellom landene.  
 

Til styrets møte og festivalevaluering i september inviterte vi representanter fra 
styringsgruppene i våre naboland. Det var med 1 representant fra dansk Korsvei, mens leder 
av Korsvei Sverige deltok digitalt.   
 

5. ANSATTE I KORSVEI 2021 
 
Margrete Kvalbein avsluttet sin stilling som daglig leder ved 31.01. og ble takket av på 
styremøtet i januar.  Hun fikk en stor takk for alt hun har utrettet i stillingen som den første 
daglig leder i Korsvei! 
Heidi Westborg Steel fortsatte som administrasjonskonsulent i 40 % frem til 1.september da 
hennes engasjement gikk ut. En stor takk til Heidi for hennes innsats for å få festivalen på 
plass.    
Hildegunn Marie Tønnessen Seip har avtale om timebasert avlønning for 

kommunikasjonsarbeid. I 2021 har hun bistått noe i arbeid med nettsidene. Hun har ikke 

levert noen timelister for 2021.  

Hilda Kristine Hanssen tiltrådte som ny daglig leder i 80% stilling 1.mars.  

 

Ansatte i Korsvei har møterett til styremøter og får tilsendt innkallinger til 

styremøter.  

 

6.  MATERIELL OG INFORMASJON  

6.1  Korsveis materiell 

Bevegelsen har tre bokutgivelser bak seg, to artikkelsamlinger og Veiviser-boka («Korsveis 

lille røde»). Disse sender vi iblant ut fra kontoret, og de selges også fra festivalen. Det har 

vært lite boksalg i 2021. Siden det var lite aktivitet på Torget under festivalen ble også 

styrets stand lite besøkt, noe som resulterte i lite boksalg fra styrets stand.  

I tillegg har vi kursleder-perm for «SPOR» - et Korsvei-kurs. Det har ikke vært noen aktivitet 

knyttet til SPOR i 2021.   

Vi kan også regne liturgier og annet innhold fra festivalheftene våre som en type materiell 

som fortjener videre bruk og distribusjon.  

Nytt av året var en video om Korsvei som Smia tok initiativ til i 2019. Tore Hynnekleiv laget 

en 3 minutters lang film som presenterer Korsvei på en god måte. Den kom i tide til å brukes 

for å promotere festivalen, men bør ha lengre og videre bruk enn festival.  
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6.2 Nettsider og sosiale medier 

Korsveis nettside har i 2021 hatt fokus på informasjon om festivalen. Bloggen ble omgjort til 
en aktuelt-side, noe som gjør nyhetsformidlingen litt lettere å finne. Fordypningsdelen har 
derimot blitt dårlig ivaretatt, og etter hvert må vi se om dette er noe som skal gjenopptas.   

Facebook-siden har nærmere 2200 følgere. Aktivitetsnivået her har vært ganske lavt i 2021, 
og har mest blitt brukt til å promotere arrangementer og saken om Klimaforbønn. 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.  

 

7. ØKONOMI 

7.1 Økonomisk resultat 

Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 40287. Det er vi godt fornøyd med, med all 

usikkerheten vi hadde rundt festivalen. Selve festivalen fikk et overskudd på kr 473 188, 

takket være koronastøtte på kr 663 039, og gaver under festivalen på kr 125 000. Overskudd 

fra festivalen dekker kostnaden til administrasjon. 

 

Korsveis egenkapital er pr 31.12.21 på kr 2 177 656. Egenkapitalen består i hovedsak av lett 

omsettelige verdier. Samlet kortsiktig gjeld var på kr 131 558. Egenkapitalen utgjør en god 

reserve og gjør at vi kan satse på nye festivaler og arrangementer. Årsregnskapet gir 

ytterligere opplysninger. 

 

7.2  Givertjeneste og kirkeoffer 

Korsvei har to store inntektskilder; overskudd fra festivalen og givertjeneste.  
I 2021 var det 64 personer med fast givertjeneste som ga totalt kr 275800. Dette er vi svært 
takknemlig for, og avhengige av! Den anstrengte festivaløkonomien gjorde at det ble 
oppfordret til givertjeneste på gudstjenesten siste dag, og i etterkant av festivalen kom det 
nærmere 20 nye faste givere. Dette bedrer økonomien til Korsvei slik at kontordrift sikres og 
vi kan være fleksible på prisene på arrangement for de som trenger det. 
Også offer fra menigheter er et godt bidrag. 11 menigheter ga i 2021 gaver til Korsvei som 

utgjorde kr 23621.  

 


