Verksamhetsberättelse Korsvei Sverige 2020

Inledning
2020 var året då ett litet virus lamslog världen. Flygen stannade på marken, arbetsplatser stängdes ner
och gudstjänster ställdes in. 2020 var året då vi vande oss vid att tvätta händerna stup i kvarten och att
hålla avstånd till vår nästa. Sommaren 2020 var sommaren utan festival, till mångas besvikelse. Men
arbetet med Korsvei Sverige fortsatte alltjämt, trots covid-19 pandemin. 2020 var året då vi fick en ny
hemsida, bloggade flitigt och hade Korsveihelg i Hyllie Park, Malmö. Och 2020 var året då Jesus
Kristus fortsatte att vandra tillsammans med oss i vårt arbete för och längtan efter gemenskap,
enkelhet och rättfärdighet.
Korsveifestivalen som kom av sig
Planeringen inför sommarfestivalen 2020 med temat Sann Gud, Sann människa - Verklighetens
mittpunkt var i full gång under vintern, med bokning av bibeltimmeledare och artister redan i hamn,
men redan i april förstod vi att det inte skulle bli någon Korsveifestival på Björkenäsgården till
sommaren och festivalarbetet fick avbrytas. Festivalgruppen som bestod av Kristina Hellqvist, Anna
Braw, Jenny Ärnlöv, Torbjörn Frilund, Tomas Nyström, Victoria Hellström och Caroline Kyhlbäck
hade hunnit göra en hel gott festivalarbete och förhoppningen är att en hel del av det arbete som
gjordes vintern 2020 ska kunna vara användningsbart till festivalen sommaren 2022.
Årsmöte i Hyllie park
När sommarfestivalen ställdes in, innebar det att det sedvanliga årsmötet under festivalen också
uteblev. Därför arrangerades en Korsveihelg med årsmöte, föredrag och samkväm i Hyllie Park kyrkan
i Malmö 3-4 oktober. Roland Spjuth som skulle ha lett i bibeltimmarna på den inställda
Korsveifestivalen var inbjuden som föredragshållare och Roland talade över det tema som skulle ha
varit festivalens: Sann Gud, sann människa, verklighetens mittpunkt. Roland betonade att Guds rike
uppstår i de mellanmänskliga mötena. Det handlar inte om stora politiska program utan världen
förändras när vi visar andra människor medlidande – den kraften kan förändra samhället underifrån.
Vid årsmötet avtackades de avgående styrelseledamöterna Kristina Hellqvist och Lars Edvardsson.
Johan Pernryd och Emanuel Furbacken valdes in som nya styrelseledamöter.
På söndagen firade vi gudstjänst tillsammans med Hyllie Park Kyrkans församling där Korsveis
styrelseledamot Mikael Andersson predikade.
Styrelsen
Styrelsesammansättningen efter årsmötet 2020 är följande:
Ordförande: Caroline Kyhlbäck. Ledamöter: Mikael Andersson, Johan Pernryd, Anna Braw och
Emanuel Furbacken.
Kassör utanför styrelsen: Gunnar Andin.
Under 2020 hade styrelsen sex styrelsemöten, varav fem möten var digitala. Det enda fysiska mötet
var ett gemensamt möte mellan styrelsen och festivalgruppen som hölls hemma hos Mikael och Ingrid
Andersson på Lindbacka utanför Örebro.

Teologigruppen
Under 2020 bestod Teologigruppen av Jan Eckerdal, Petrus Lilja, Carin Claesson, Jenny Ärnlöv,
Matilda Andin och Johan Pernryd. Gruppen som redan under hösten 2018 påbörjade det teologiska
festivalarbetet var i början av året på gång att knyta ihop säcken inför Korsvei Festival 2020 men tog
ett avvaktande steg tillbaka när Covid-19 började spridas och insåg efterhand med sorg att festivalen
inte skulle gå att genomföra. Dock togs beslutet under hösten att till Korsveifestivalen 2022 skulle
behålla samma tema; "Sann Gud och sann människa - verklighetens mittpunkt". Under året lämnade
Jan Eckerdal gruppen och Johan Pernryd tog över rollen som sammankallande. Gruppen bestämde sig
i detta skede för att inte ta med nya deltagare då det mesta arbetet ändå redan är gjort inför nästa
festival, som blir tillfället då vi bjuder in nya till arbetsgruppen.
Hemsidan
Under 2019 togs initiativet att göra om Korsvei Sveriges hemsida och Tomas Pettersson, Korsveiare
som driver kommunikationsbyrån Budskapet.se kontrakterades för uppdraget. Den nya hemsidan
sjösattes under vintern 2020 och har i sitt upplägg och till sin estetik hämtat inspiration från Korsvei
Norges hemsida. Vi är alla mycket nöjda och glada för den nya hemsidan som fungerar som Korsvei
Sveriges fönster på nätet och är många människors första möte med Korsveirörelsen. Den nya
hemsidan inkluderar en blogg där det lagts upp texter och bilder med relativ regelbundenhet under
året. Under sommaren publicerades bl a en video med gitarrspel och Kristusmeditation av Ulla Käll,
samt en teologisk reflektion av Roland Spjuth på bloggen som en hälsning till alla som saknade
sommarens festival.
Lokalgrupper
Korsveigruppen i Vårgårda/Asklanda hade sin sista vanliga träff i början av mars 2020 innan
pandemin bröt ut. Därefter träffades de bara en gång på hösten, då i ett församlingshem där de kunde
hålla avstånd.
I Örebro finns två Korsveigrupper, varav den ena för närvarande är vilande och den andra gruppen
träffades pga pandemin endast en gång under 2020 för en utflykt i naturen.
I Östersund finns en ekumenisk grupp som sedan flera år har träffats så gott som varje torsdag kväll
till meditativ mässa med efterföljande måltid och samtal. Gruppen kallas för Väggrepp och samlas
kring Korsveis vägvisare, men endast någon enstaka person ur gruppen är med i den skandinaviska
Veigrepsgemenskapen. Kaplan för gruppen är Mia Jaederfeldt, präst i Östersunds församling. När
pandemin bröt ut under våren 2020 pausade samlingarna. Under hösten 2020 när smittalen var låga
samlades gruppen till utomhusträffar. När andra pandemivågen svepte fram under senhösten, fick
träffarna återigen pausa.
Utöver lokalgrupperna finns en Korsveiinspirerad fågelskådargrupp som heter Korsnäbbarna som
brukar träffas för en större utflykt en gång om året. En lördag i juni 2020 åkte de till Hornborgasjön
för en vandring på Hångers udde. Sju skådare hade en fin em med sol, mycket fågel, tidebön och god
gemenskap.
Veigrepp
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 träffas utomhus och pilgrimsvandrat vid ett par tillfällen samt en trädgårdsträff. Den årliga
träffen med den nordiska Veigrepsgemenskapen hölls 24-26 januari i Lerkil där Veigreps medlemmar
träffades för gott samkväm under en helg, ännu lyckligt ovetande om det stora nedstängning av
samhället som låg och lurade runt hörnet.
Avslutningsvis
En pandemi kan lamslå världen, tillvaron kan förändras över en natt. Det har 2020 lärt oss. Men mitt i
världens stormar kan vi alltjämt vila i att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet (Heb
13:8).

