Verksamhetsberättelse Korsvei Sverige 2018

Inledning
2018 var ett festivalår då planering och förarbete, förväntningar och förhoppningar kulminerade under
några soliga och intensiva dagar på Korsveifestival på Björkenäsgården. Men året har också bestått av
lokala Korsveisammankomster, styrelsearbete, kommunikationsarbete och allas våra personliga steg i
den riktning som Korsveis vägvisare har pekat ut. För där gemenskap byggs, där livet levs enklare och
där rättfärdighet främjas, där tar Kristus gestalt i världen. Där bryter Guds rike fram (ur Korsveis
vägvisare).

Korsveifestivalen
Årets festival hölls på Björkenäsgården utanför Örebro under temat ”Fastän många en enda kropp”
och samlade 250 deltagare som detta år fick utöka sin campingutstyrsel med elplattor till följd av det
eldningsförbud som rådde denna rekordtorra sommar. Det fanns en bagare bland oss som varje
morgon i Alla runt altaret lärde oss att olika delar behövs för att det ska bli ett riktigt bra bröd, för
fastän många är vi en enda kropp. Bibeltimmarna hölls av Matilda Andin, Caroline Kyhlbäck och
Kjersti Christiansen vilkas föredrag kompletterades med samtal under trädet. Under
möjlighetstimmarna blev det föredrag och samtal kring enhet, klimathot, ekonomisk kritik, dieter och
politik i allmänhet. Andra valde att tova, väva, tälja, lupptäcka, spela beach, leka Jeriko eller bara
slappa vid och i badet som var varmare än någonsin. Under kvällarna fick vi efter Taizébönen lyssna
till Vallevan och Jaerv som bjöd upp till dans. Dessutom gästades vi av systrarna från Tanzania, som
berättade om sitt omfattande diakonala arbete och om livet i kommuniteten Ushirika wa Neema. Till
detta fantastiska arbete gick årets Balubainsamling som även i år tvingade oss att ha ihjäl en skrikande
”gris”. Intäkterna från Baluban, lördagskvällens auktion av det kollektiva konstverk som gjordes
under festivalen, samt ett bidrag från Korsvei Sverige blev sammanlagt ca 80 000 kronor som med
glädje överlämnades till Ushirika wa Neema. Med över 1000 sålda våfflor kan vi inte annat än att kalla
sommarens festival för succé och ser nu med tillförsikt fram emot nästa tillfälle att komma samman
för att åter få Björkenäsgården att sjuda av liv men dessförinnan, en festival i Seljord!

Styrelsen
Efter årsmötet på Korsveifestivalen då Ingela Bertilsson och Göran Hember lämnade styrelsen, och
Lars Edvardsson blev invald såg styrelsesammansättningen ut så här:
Ordförande: Caroline Kyhlbäck. Ledamöter: Mikael Andersson, Kristina Hellqvist, Anna Braw, Lars
Edvardsson, Kaisa Svennberg och Karin Cedersjö.
Styrelsen har sedan förra årsmötet sammanträtt vid två tillfällen; 24 november 2018 i Västerås och
2 februari i Hammarkullen. I september åkte Caroline Kyhlbäck och Mikael Andersson till Oslo för att
delta i Korsvei Norges upptakts och inspirationsmöte där arbetet med sommarfestivalen i Seljord 2019
lanserades. På mötet fanns även representanter från Korsvei Danmark och det blev en helg full av
värdefulla möten i den skandinaviska Korsveifamiljen.

Kommunikation
Kommunikationen har sedan årsmötet pågått i många samtal medlemmar och styrelseledamöter
emellan, vid styrelsens möten, i e-postgrupper och i tre mer offentliga digitala kanaler: nyhetsbrev som
skickas ut med hjälp av MailChimp till alla som har anmält intresse, Facebook-sidor och webbplats.
De tre är ofta kopplade till varandra. Det har publicerats nyheter, inbjudningar, recept,
årsmöteskallelse, boktips och länkar till reportage och intervjuer. Sedan januari 2018 har fem
nyhetsbrev skickats ut och 561 personer finns för närvarande på sändlistan.
På grund av GDPR har vi blivit mer restriktiva med att lägga ut bilder, och inför nästa festival bör det
finnas GDPR-formulär på plats för alla deltagare så att vi vet säkert vilka bilder vi kan använda.

Lokalgrupper
Vårgårda/Asklandagruppen har under året troget fortsatt att samlas ca var tredje vecka för gemensam
måltid, delande och bön. Gruppen består av tolv personer.
I Örebro finns två Korsveigrupper, varav den ena för närvarande är vilande och den andra gruppen
träffades endast en gång under 2018.
I Östersund finns det en andlig fördjupningsgrupp knuten till Marielundskyrkan som träffas till
meditativ mässa och samtal en gång i veckan. Gruppen är löst sammanhållen och en del av
församlingslivet i Marielundskyrkan, men gruppen är tydligt inspirerad av Korsvei. I gruppen har man
använt Spår materialet i sin fördjupning och varje samling avslutas med gemensam läsning av
vägvalen från Korsveis vägvisare.
Utöver lokalgrupperna finns en Korsveiinspirerad fågelskådargrupp som heter Korsnäbbarna som
brukar träffas för en större utflykt en gång om året. Våren 2018 åkte de till Hornborgasjön, vandrade,
skådade, lyssnade, samtalade och hade ett par stopp med växelbön från Psaltaren.

Veiggrepp
I den skandinaviska Korsvei-familjen ingår den spridda gemenskapen Veigrep. Livsregeln baseras på
Korsveis fyra vägvisare och ett viktigt moment är att be för varandra. Av Veigreps drygt 55
medlemmar finns 11 st i Västsverige och medlemmarna i denna grupp har under det gångna året
träffats för att dela liv och måltidsgemenskap några gånger per termin. De läser Bibeln, samtalar och
ber tillsammans.

