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2.1 Kavlifondets formål og oppgaver

O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond (Kavlifondet) eier Kavli Holding AS (Kavlikonsernet),
og det er dette eierskapet som muliggjør Kavlifondets allmennyttige virksomhet. Deler av
overskuddet i Kavlikonsernet reinvesteres for å styrke og utvikle konsernet, mens resten
anvendes til allmennyttige formål innenfor humanitært arbeid, forskning og kultur. I tillegg
forvaltes en finansportefølje som utjevner både den allmennyttige virksomheten og eventuelle
kapitalbehov i Kavlikonsernet.

Kavlikonsernet ble etablert i 1893. I 1962 overførte Knut Kavli, sønn av grunnleggeren Olav Kavli, 
eierskapet til Kavlifondet. Utbyttet fra dette eierskapet finansierer Kavlifondets allmennyttige 
virksomhet. Kavlifondet skal dele ut av overskuddet fra driften av konsernet i tråd med Knut
Kavlis vilje til humanitære, kulturelle og forskningsmessige formål.

Kavlifondets formål er den allmennyttige virksomheten. For at denne skal være mulig og kunne 
utvikles, må også utøvelse av eierskapet i konsernet og forvaltningen av Kavlifondets finansielle 
midler ivaretas på en god og verdiskapende måte.

Tildelingene fra fondet har økt betydelig de siste årene. Kavlifondets tildelinger har i perioden 
2011-2018 økt fra 20,6 millioner kroner i 2011 til 131,2 millioner kroner i 2018, en økning på
60 prosent fra 2017 og en årlig økning på 30 prosent fra 2011.  

Strategien revideres årlig og i november 2018 vedtok styret en ny utgave av dokumentet
“Styring og utvikling av Kavlifondet” som grunnlag for Kavlifondets videre arbeid og utvikling.
I den nye strategien prioriteres færre, men større og mer langsiktige prosjekter enn tidligere.
Geografisk er det også gjort justeringer. Nå deles 70 prosent (mot 60 prosent før) av midlene
ut til prosjekter i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. 30 prosent går til prosjekter i Kenya, 
Etiopia, Sør-Afrika og Nepal. Kavlifondet er fremdeles inne med støtte i pågående prosjekter i
en del andre land, men vil ikke utvide porteføljen med nye prosjekter i andre land enn de nevnte. 

Kavlifondet søker i all hovedsak selv aktivt prosjekter på bakgrunn av utvalgte satsingsområder.

2. KAVLIFONDETS
VIRKSOMHET
2018

Kultur i gamle Oslo (KIGO) tilbyr gratis kulturaktiviteter for barn og unge i Bydel Gamle Oslo,
og mottok støtte fra Kavlifondet til dette arbeidet i 2018. Foto: Kaja Vardøen/KIGO
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Støtten som Kavlifondet gir skal skape ringvirkninger. Vi støtter derfor prosjekter som har poten-
siale til å vokse og på sikt bli selvfinansierte. Arbeidet med samarbeidspartnere er omfattende og 
preget av tett oppfølging og rapportering. Vi er mer opptatte av at støtten skal virke, enn hvilket 
samlet beløp som tildeles.

I henhold til målsettinger i vedtatte kommunikasjonsstrategier og varemerkeposisjon (BPS) har 
Kavlifondet de siste årene arbeidet strategisk for økt synlighet og kjennskap for fondet og fondets 
arbeid, prosjektene vi støtter, og for å gjøre vår eierstruktur kjent. Det unike med Kavlikonsernet 
kommer bare frem når man ser fondet og konsernets selskaper i en sammenheng.  

Denne koblingen oppsummeres også i et slagord «Du kjøper. Du gir.» som er knyttet til
Kavlifondets logo fra 2016. Slagord/logo og en kort tekst om fondet er plassert sentralt på av
Kavliproduktene i alle land. Slik forteller vi forbrukerne at når de velger et produkt fra et
av selskapene i Kavlikonsernet, gir de samtidig til en god sak. 

En planmessig opptrapping av Kavlifondets kommunikasjonsarbeid har resultert i en betydelig, 
dokumentert økning i synlighet og kjennskap de siste årene. 

Et annet formål med Kavlifondets kommunikasjonsarbeid er å støtte oppunder og bidra til
samarbeidspartneres kommunikasjonsarbeid. Ved å bidra med rådgivning, kompetanse og i noen 
grad ressurser, er også dette en måte å bidra til å oppfylle Kavlifondets mandat på. 

Kavlifondet er en annerledes eier og giver, og styret er tilfreds med at den allmennyttige virk-
somheten inspirerer og er et viktig ledd i konsernets bedriftskultur hvor ”verdiskaping for gode 
formål” er et viktig mål.
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2.2 Styret 

Kavlifondets styre skal ha kompetanse innen Kavlikonsernets forretningsområder og erfaring 
fra kultur, forskning eller humanitært arbeid. Minst ett styremedlem skal ha kompetanse innen 
finans- eller investeringsvirksomhet.

Styret har i 2018 hatt følgende sammensetning:
Aksel Mjøs  -styreleder 
Solfrid Lind  -styremedlem
Dag J. Opedal   -styremedlem 
Silvija Seres  -styremedlem frem til 31.12.18

Fondets styre har i løpet av året 2018 hatt seks protokollførte styremøter og syv protokollerte 
e-postmøter. Årsregnskap og årsberetning for 2017 ble godkjent i styremøtet 4. mai 2018.
Generalforsamling for Kavli Holding AS ble gjennomført 18. juni 2018.

Styret takker Silvjia Seres for hennes bidrag til Kavlifondets arbeid. 

2.3 Administrasjon

Antall årsverk som jobber i administrasjonen er 2,8. Inger Elise Iversen er daglig leder.
Fondets kontoradresse er Sandbrekkeveien 91 på Nesttun i Bergen. Kavlifondet har hovedkontor
i Bergen. 

2.4 Revisor

Fondets revisor er PricewaterhouceCoopers AS ved statsautorisert revisor Hallvard Aarø.

STYRETS ARBEID
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3. EIERSKAP I
KAVLIKONSERNET

Kavlikonsernet er et av Norges største, eldste og mest internasjonale næringsmiddelkonsern 
med egne produksjonsanlegg i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Inntektene kommer fra 
salg av matvarer under Kavli-merket og sterke, lokale merker som St. Helen’s Farm, Primula, 
Druvan, Eriks og Q-Meieriene i Norden og i Storbritannia. Kavlikonsernet er 100 prosent eid av 
Kavlifondet gjennom Kavli Holding AS. Styret i Kavlifondet er generalforsamling i Kavli Holding 
AS. Finn Jebsen er styreleder i Kavli Holding AS, og Aksel Mjøs og Dag J. Opedal representerer 
Kavlifondet i styret i Kavli Holding AS.

De ansatte i Kavlikonsernet er stolte av å ha en eier som hjelper andre. Hvert år er konsernets 
medarbeidere i de enkelte land med på å nominere, stemme frem og velge ut enkelte lokale 
prosjekt som får støtte. 

Overskudd fra fra Kavlikonsernet som ikke går til å investere i videre utvikling, går til Kavli-
fondet som deler det ut til allmennyttige formål i samfunnet. Styret i Kavlifondet er holdt løpende 
orientert om konsernets virksomhet og resultatutvikling gjennom orienteringer på styremøter
og strategimøte av konsernsjef Erik Volden.

Kavli Holding konsern hadde i 2018 driftsinntekter på 3,5 milliarder kroner mot 3,3 milliarder 
kroner i 2017, og et årsresultat etter skatt på 178,0 millioner kroner mot 186,3 millioner kroner i 
2017. Utbyttet til Kavlifondet som blir mottatt og inntektsført i 2019, ble fastsatt til 100 millioner 
kroner.

Styret er tilfreds med utviklingen i Kavlikonsernet både når det gjelder vekst, resultater, og styret 
og ledelsens fokus på markeds-, organisasjon- og kompetanseutvikling. 

Det er forventet positiv resultatutvikling fremover.

Kavlifondet støtter etableringen av Fargespill Oslo, og var med på prøvene til deres
første oppsetting “Vi” i mai 2019. Foto: Peder Graham Guttormsen/Fargespill 
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Kavlifondets inntektskilder er årlig utbytte fra Kavli Holding AS, renter på lån til Kavli
Holding AS og avkastning på egne finansielle midler. I Kavlifondets strategi ser man det som
ønskelig å bygge opp en egen kapitalreserve slik at man om nødvendig kan yte egenkapital-
tilskudd til konsernet og sikre at den allmennyttige virksomheten ikke er avhengig av årlige
utbytter fra Kavli Holding AS. Finansporteføljen bidrar dessuten til en risikomessig balansering 
av Kavlifondets samlede formue.

Styret legger betydelig vekt på en forvaltningsstrategi som begrenser risikoen ved invester-
ingene, hensyntatt en lengre investeringshorisont. Styret har, etter råd fra Gabler Investment
Consulting AS (Gabler), vedtatt en investeringsstrategi for de finansielle midler. Gabler rådgir 
også med hensyn til valg av forvaltere og fond, samt leverer månedlig porteføljerapportering.

Aktuell aktivasammensetning per 31.12.18 samsvarer med strategiske vekter. 

Gjennomføringen av finansforvaltningen har vært løpende håndtert av styreleder Aksel Mjøs og 
daglig leder, med rapportering og forankring i styremøtene. Gabler som Kavlifondets portefølje- 
rådgiver har også deltatt på styremøter og gjort noen særskilte analyser. Fra desember 2018
er det dessuten engasjert egen deltids kapasitet til oppfølging av investeringene.

Fondets egne driftskostnader (utenom tildelinger) i 2018 var 10,2 millioner kroner. I 2017 var 
driftskostnadene 11,4 millioner kroner. 

4. ØKONOMI OG
FORVALTNING

Daglig leder ved Matsentralen i Oslo, Cristiano Aubert og medarbeider Ida M. Cowell.
Flere matsentraler og paraplyorganisasjonen Matsentralen Norge mottok

støtte fra Kavlifondet i 2018.
Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet
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Kavlifondets finansportefølje har, utenom lån til Kavli Holding AS, en markedsverdi på 444,0 
millioner kroner per 31.12.18. (Per 31.12.17 462,9 millioner kroner.) Avkastningen i 2018 ble 
-17 millioner kroner. 

Avkastning i 2018 (i %)

AKTIVAKLASSER PORTEFØLJE-
ANDEL (i %)

PORTEFØLJE REFERANSE-
INDEKS

MER-/MINDRE
AVKASTNING

Midler til investering 6,3

Norske obligasjoner 7,7 1,0  0,5 0,5

Globale obligasjoner 13,0 -0,5  0,4 -0,9

Norske aksjer 4,8 -2,6 -2,2 -0,4

Globale aksjer 33,2 -6,5 -5,5 -1,0

Eiendomsfond 10,6 7,2 7,2 0,0

Aksjer, fremvoksende markeder 5,0 -16,7 -8,9 -7,8

Hedgefond 19,6 -4,6 3,6 -8,2

Totalportefølje 100 -3,7 -0,7 -2,9

Porteføljesammensetningen er basert på vedtatt strategi ut fra vurdering av fondets risikoevne 
og -vilje, inkludert forventede likviditetsbehov. Porteføljen er plassert i fond og følges opp
månedlig gjennom rapportering fra Gabler.

I tillegg til finansporteføljen har fondet en likviditetsplassering på 56,9 millioner kroner per 
31.12.18 i pengemarkedsfondet Storebrand Likviditet (Per. 31.12.17: 42,9 millioner kroner.).
Dette beløpet er holdt utenfor finansporteføljen for å være tilgjengelig for utdelinger og drifts-
kostnader gjennom året. En kommittering på 6 millioner kroner er innbetalt i The Voxtra East 
Africa Agribusiness Growth Fund, et “Impact investing”-fond, samt egenkapitalbevis for 1 million 
kroner i Cultura Bank kommer i tillegg til finansporteføljen.  

Styret vurderer avkastningen på de finansielle midlene i 2018 som tilfredsstillende gitt urolig-
hetene i markedene på slutten av året. 

Fondet har ingen forpliktelser utover de som er avsatt i regnskapet eller omtalt i denne års-
meldingen. Resultat før utdelinger i Kavlifondet ble 77,4 millioner kroner for 2018 (i 2017: 117,1 
millioner kroner). Styret mener at resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir en 
fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og fondets stilling ved årsskiftet.

Det er etter regnskapsårets utløp ikke inntrådt forhold som er av betydning for vurderingen av 
fondets stilling.
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5. ALLMENNYTTIG
VIRKSOMHET

5.1 Generelt

I Kavlifondets vedtekter heter det: ”O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond (Kavlifondet)
er en stiftelse som har til formål gjennom tildeling av midler, etter nærmere bestemmelse av 
Kavlifondets styre, å fremme humanitære formål, forskning og kultur.” 

Det unike med Kavlifondet at fondet gir hele overskuddet, og ikke bare litt av det, til gode formål.
Kavlifondet er eieren som gjør en forskjell ved at vi ikke bare gir litt, men hele overskuddet til 
gode formål. Vi er til for andre!

I over 50 år har Kavlifondet støttet humanitære, kulturelle og forskningsmessige prosjekter med 
en høy allmenn nytteverdi. Kavlifondet støtter konkrete prosjekter som gir målbare resultater.

Mesteparten av tildelingene går til prosjekter i de fire landene hvor selskapene våre har produk-
sjon: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Vi støtter også samfunnsnyttige prosjekter i
utvalgte land i Afrika og i Asia.

Formål, geografi og tema ligger til grunn for utvelgelsen. 60 prosent av midlene skal gå til
humanitære formål, 30 prosent til forskning og ti prosent til kultur. 30 prosent av midlene går
til internasjonale prosjekter og 70 prosent til land der Kavlikonsernet har produksjon. 

Målet vårt er å skape ringvirkninger i folks liv, både for enkeltmennesker, i lokalsamfunn og i 
storsamfunnet.

Kavlifondet jobber i et langsiktig perspektiv.  Vi ønsker å gi mennesker støtte slik at de settes i 
stand til å hjelpe seg selv. På den måten blir Kavlifondets bidrag bærekraftig. Kavlifondet ønsker 
å bidra til at flest mulig gis relevant utdanning av høy kvalitet. Ny teknologi er viktig for all
utvikling, og rett anvendelse av teknologien vil kunne gi stor global innvirkning også innenfor
den type utdanningsstøtte vi i dag gir. 

Samling i pausen på prøvene til Fargespill-Oslos første forestilling “Vi” i mai 2018.
Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet
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Vi ønsker hele tiden å finne dyktige, ansvarlige samarbeidspartnere, som jobber engasjert for at 
støtten som gis får størst mulig nytteeffekt. Kavlifondet jobber gjerne sammen med andre givere, 
eller stiftelser for å bidra til resultater innen våre kjerneområder. Vi vet at samarbeid med andre 
ofte gir energi og de beste resultatene.

Målet skal oppnås gjennom å jobbe ansvarlig, langsiktig, kompetent og engasjert. 

Utvikling i årlige tildelinger fra Kavlifondet:
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5.2 Kavlifondets støtte til humanitært arbeid

Kavlifondet støtter prosjekter som hjelper mennesker i alle aldre, uansett bakgrunn. 
Prosjektene, i Norge og en rekke andre land, fremmer inkludering og bekjemper ulikhet. 

5.3 Kavlifondets støtte til forskning

Kavlifondet støtter forskning som kan gi håp for mennesker med alvorlig sykdom, som demens, 
kreft og ME. Vi har et eget forskningsprogram for barn og unges psykiske helse, med 
Extrastiftelsen som utøvende partner. Fondet bidrar gjerne med finansiering i en tidlig fase.

5.4 Kavlifondets støtte til kultur

Kavlifondet støtter kultur for å bidra til samhold, inkludering og integrering. Derfor støtter vi 
kulturopplevelser for barn og unge fra lavinntektsfamilier, eldre, og mennesker med funksjons- 
hemming eller sykdom. Vi bidrar også til å fremme unge, musikalske talenter. 

5.5 Prosjekter som fikk bevilget støtte i 2018 

Alle prosjektene fondet støtter er omtalt på kavlifondet.no
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ORGANISASJON FORMÅL LAND
TOTALE

TILDELINGER

Ansattnominerte prosjekter 2018 H Norge 10 000 000

Curious Monkey H UK 800 000

De Unges Konsert K Norge 1 000 000

Fargespill-Oslo K Norge 2 200 000

Farm For The Future H Tanzania 4 600 000

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (Fokus) H Uganda 4 000 000

Forenklede prosjekter 2018 H Norge 4 060 000

Frelsesarmeen Norge H Norge 1 500 000

Frelsesarmeen Sør-Afrika H Sør-Afrika 310 000

Frelsesarmeen UK H UK 500 000

Guttas Campus H Norge 1 500 000

Gøteborgs Stadsmission - matsentral H Sverige 1 500 000

Haukeland Universitetssjukehus F Norge 4 720 000

Health and Developement International, HDI H Niger 5 100 000

Human Practice Foundation H Kenya 1 480 000

Karolinska Institutt F Sverige 9 004 080

Kirkens Nødhjelp H Etiopia 1 500 000

LEAP Sience and Math School H Sør-Afrika 6 000 000

Matsentralen Rogaland H Norge 1 100 000

Matsentralen Tromsø H Norge 1 200 000

Matsentralen Vestfold og Telemark H Norge 1 800 000

Min stora dag H Sverige 2 200 000

New Writing North H UK 2 300 000

TOTALE TILDELINGER
2018 (NOK)
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ORGANISASJON FORMÅL LAND
TOTALE

TILDELINGER

Norsahel H Mali 2 740 000

Norsk Kulturhusnettverk K Norge 2 000 000

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord F Norge 12 252 000

Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) F Norge 12 493 000

Sabona H Zimbabwe 1 500 000

Stiftelsen Hannes Minne H Norge 1 870 000

Stockholms universitet F Sverige 5 251 000

Såkornmidler 2018 H Norge 2 500 000

Thriive H Kenya 1 200 000

Tore’s Foundation H Sør-Afrika 2 500 000

Ungt Entreprenørskap H Norge  7 800 000

Uppsala Universitet F Sverige 8 555 349

Washington Mind H UK 1 500 000

Zabai H Myanmar 670 000

Tildelinger gjort i 2018 131 205 429

 Antall prosjekttildelinger 2018: 37
 Antall land: 12 

 Historikk totale tildelinger (NOK) 

       2011             2012             2013 2014 2015             2016 2017             2018

20 569 419 24 615 000 28 313 000 43 628 000 58 185 000 72 510 000 82 140 000 131 205 429
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HUMANITÆR – ORGANISASJON FORMÅL LAND
TOTALE

TILDELINGER

Ansattnominerte prosjekter 2018 H Norge 10 000 000

Såkornmidler 2018 H Norge 2 500 000

Forenklede prosjekter 2018 H Norge 4 060 000

Farm For The Future H Tanzania 4 600 000

Matsentralen Rogaland H Norge 1 100 000

Tore’s Foundation H Sør-Afrika 2 500 000

LEAP Sience and Math School H Sør-Afrika 6 000 000

Frelsesarmeen Norge H Norge 1 500 000

Frelsesarmeen Sør-Afrika H Sør-Afrika 310 000

Frelsesarmeen UK H UK 500 000

Human Practice Foundation H Kenya 1 480 000

Zabai H Myanmar 670 000

Thriive H Kenya 1 200 000

Sabona H Zimbabwe 1 500 000

Health and Developement International, HDI H Niger 5 100 000

Kirkens Nødhjelp H Etiopia 1 500 000

Norsahel H Mali 2 740 000

Min stora dag H Sverige 2 200 000

Gøteborgs Stadsmission - matsentral H Sverige 1 500 000

Matsentralen Vestfold og Telemark H Norge 1 800 000

Matsentralen Tromsø H Norge 1 200 000

Curious Monkey H UK 800 000

Washington Mind H UK 1 500 000

TILDELINGER TIL 
HUMANITÆRE PROSJEKTER 2018
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HUMANITÆR – ORGANISASJON FORMÅL LAND
TOTALE

TILDELINGER

New Writing North H UK 2 300 000

Fokus, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål H Uganda 4 000 000

Ungt Entreprenørskap H Norge  7 800 000

Stiftelsen Hannes Minne H Norge 1 870 000

Guttas Campus H Norge 1 500 000

Totale tildelinger Humanitær 2018 73 730 000

FORSKNING – ORGANISASJON FORMÅL LAND
TOTALE

TILDELINGER

Upsala Universitet F Sverige 8 555 349

Karolinska institut F Sverige 9 004 080

Haukeland Universitetssjukehus F Norge 4 720 000

Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) F Norge 12 493 000

Stockholms universitet F Sverige 5 251 000

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord F Norge 12 252 000

Totale tildelinger Forskning 2018 52 275 429

KULTUR – ORGANISASJON FORMÅL LAND
TOTALE

TILDELINGER

Norsk kulturhusnettverk K Norge 2 000 000

Fargespill-Oslo K Norge 2 200 000

De Unges Konsert K Norge  1 000 000

Totale tildelinger Kultur 2018 5 200 000

TILDELINGER TIL
FORSKNING OG KULTUR 2018
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Den forventede positive resultatutviklingen for Kavlikonsernet gir nye muligheter for Kavlifondet. 
Styret ønsker i tråd med dette å opprettholde tildelingene omtrent på samme nivå og økende over 
tid. Det samlede beløpet til allmennyttige formål vil imidlertid fortsatt kunne variere i årene som 
kommer, også siden gavene nå er i samme størrelsesorden som inntektene.

Styret vil sammen med daglig leder fortsette utviklingen av og synliggjøringen av fondets allmen-
nyttige virksomhet. Styret ser meget positivt på den videre utviklingen av og i Kavlifondet.

6. UTSIKTER

Kavlifondet har i flere år støttet Frelsesarmeens arbeid for inkludering og forebygging av uten-
forskap, og støtte til vanskeligstilte. Deres lavterskel ferietilbud, som fjellturer og andre utflukter, 

når barn, unge og familier med en vanskelig livssituasjon. Foto: Frelsesarmeen
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Arbeidsmiljøet vurderes som godt. Fondet har per 31.12.2018 tre kvinnelige ansatte.
Styret består per 31.12. 2018 av to menn og to kvinner. Fondsstyret legger vekt på at begge
kjønn er representert i styret.

Fondets virksomhet har ingen negative innvirkninger på det ytre miljø utover vanlig kontor-
og reisevirksomhet.

7. MILJØFORHOLD 
OG LIKESTILLING

Somaya og Lilly møttes og ble venner da de ble med i Fargespill-Oslo
Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet
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Fondet har utarbeidet det konsernregnskapet som kreves for fondet sammen med nærings-
virksomheten i henhold til regnskapslovens bestemmelser.

Årsoverskuddet for konsernet er 155,4 millioner kroner før utdelinger til allmennyttig virksomhet 
mot 219,5 millioner kroner i 2017. Konsernregnskapet for Kavli Holding AS viser den økonomiske 
utviklingen for næringsvirksomheten særskilt. Konsernregnskapet for Kavli Holding AS ble
fremlagt styret i Kavlifondet 25. april 2019 med et årsresultat etter skatt på 178,0 millioner
kroner for 2018 mot 186,3 millioner kroner i 2017.

For øvrig vises til årsoppgjør for Kavli Holding AS.

8. KONSERN-
REGNSKAP

Streetlight Schools Jeppe Park gir kvalitetsutdanning til barn fra fattige områder
i Johannesburg, Sør-Afrika, og har en flerårig støtteavtale med Kavlifondet. 
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Styret anser forutsetningene for fortsatt drift å være til stede i full utstrekning.

Bergen, 25. april 2019

Aksel Mjøs
Styrets leder

Solfrid Lind
Styremedlem

Dag J. Opedal
Styremedlem

Inger Elise Iversen
Daglig leder

9. FORTSATT
DRIFT

Premiere på “Vi” med Fargespill-Oslo på Det Norske Teateret med støtte fra Kavlifondet,
mai 2018. Kavlifondet vil fremme inkludering og forebygge utenforskap ved å gi flere barn og unge 

mulighet til å skape, utøve og oppleve kultur. Foto: Peder Graham Guttormsen/Fargespill



O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond
Sandbrekkevegen 91, 5225 Nesttun – www.kavlifondet.no

Foto forside og denne side: 
FeriePULSE er Norges
Musikkorpsforbunds (NMF) lavterskel
ferietilbud for barn og unge i skoleferier.
I 2018 ble FeriePULSE arrangert i Oslo, 
Molde og Bergen med Kavlifondet
som støttespiller.

Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet 
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