FESTIVALER:
SKJÆRGÅRDS MUSIC & MISSION
S K J Æ R G Å R D S S A N G
24 HOURS FESTIVAL
SKJÆRGÅRDS V I N T E R
BARNEGOSPELFESTIVALEN
R U S S E T R E F F E T
K O N F C A M P
SKJÆRGÅRDS TEAM
S KJ Æ R G Å R D S LI V E

Stiftelsen Skjærgårdsgospel
Postboks 303
3791 Kragerø
R I N G O S S:
(+47) 35 98 24 48
S E N D O S S M A I L:
post@sginfo.no
FØLG OSS PÅ:
www.facebook.com/sginfo
www.skjærgårds.no
2 // SG magasin

DAGLIG LEDER:
Jarle Storebø
STAB:
Sven Ludvigsen
Morten Skjævestad
Roar Korsæth Eikli
Kristin Brandsæter
Erik Wessman
Line Lundstrøm
Birgitte Bergerud Larssen
Per Christian Strømstad

200
festivaldager i
året
40 000
deltakere i
året
2400
medarbeidere

Dersom ikke annet er oppgitt:
FOTO:
Håkon Sundbø
GRAFISK:
Birgitte Bergerud Larssen
T E K S T:
Staben

VI VIL VÆRE
Jesusnær
Samlende
Motiverende

Vi i Skjærgårds vil, gjennom kristne festivaler og arrangementer, inspirere og utruste
deltagere og medarbeidere til aktiv og mangfoldig tjeneste for Jesus. Flere av våre
arrangementer er trosopplæringstiltak, og vi ønsker å være med å utruste ledere og
deltakere til en større forståelse av Gud, og hvordan leve som en kristen idag. Vi arrangerer også flere turneer med artister rundt om i Norge, for å gi en bit av Skjærgårds til
andre plasser enn festivalområdene. Derfor arrangerer vi blant annet Gosple explosion
for å kunne gi alle en mulighet til å delta på noe større enn det som muligens finnes i
nærmiljøene.
Vi vil gi mennesker i alle aldre unike rammer for opplevelser som inkluderer kristen musikk, kreativitet og felleskap, for å vise fram bredden av de uttrykksformer som kan brukes
til å forkynne evangeliet. Vi legger vekt på det som samler alle kristne. Vi leverer kristen
musikk med bredde og kvalitet, og arrangementer av ypperste klasse.
Vi vil leve i Den hellige Ånds ledelse i alt vi gjør, peke på Jesus som verdens Frelser, og
utfordre og oppmuntre til etterfølgelse av Ham.
Vi vil forkynne Jesus på en måte som er ærlig om livet og skaper etterfølgelse av ham i
hverdagen. Vi vil ha et tydelig fokus på misjon, nasjonalt og internasjonalt.
Vi vil ta vare på jorda og menneskene Gud har skapt.
Vi vil velge rettferdige og bærekraftige alternativer i innkjøp og praktiske løsninger.
Vi vil bygge en tjenende medarbeiderkultur og bruke tid på undervisning og utrustning
av våre medarbeidere.
Vi vil lytte til lokale menigheter om deres behov og ha god kontakt med lokale menigheter for å kunne sørge for oppfølging av nye og gamle kristne.
Vi vil at alle skal bli sett og møtt med omsorg og kjærlighet.
Vi vil fronte et bredt spekter av musikalske sjangre og kunstformer.
Vi vil løfte frem den treenige Gud som kilden til kreativitet og inspirere unge og gamle
til å ta i bruk sine kreative evner til Guds ære.
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"Det aller beste med festivalen
er at det er en uke hvor vi får
vise ungdom hvem Jesus er."
STED:
Risøya, Tvedestrand
TID:
Uke 27
HVEM:
16-25år
NETTSIDE:
www.sginfo.no

Skjærgårds Music & Mission er en sommerfestival på
en av sørlands-skjærgårdens vakreste øyer, Risøya.
Øya yrer av kvalitetsmusikk i alle sjangre, gode bibeltimer, kveldshappeninger, god mat og et hav av mennesker som smiler til hverandre. Men det aller beste
med festivalen er at det er en uke hvor vi får vise ungdom hvem Jesus er. Hvert år er det ulike talere og seminarholdere som deler inspirerende og utfordrende ord
om det å tro og det å leve som kristen ungdom i vår tid.
Skjærgårds Music & Mission passer for ALLE. Det er
mye fokus på å lage områder som har sine «nisjer», slik
at alle som kommer skal finne noe som appellerer til dem. For mange er Skjærgårds Music
& Mission deres første møte med en levende Gud, og vi ønsker gjennom ord, toner og dedikerte medarbeidere å gi dem det beste førsteinntrykket av Gud som vi kan. For mange er
det lenge med en hel sommer uten det kristne felleskapslivet, så det å ha en uke sammen
med andre, og sammen med Jesus, midt på sommeren er for mange uvurderlig. Skjærgårds
skal være samlende, motiverende og Jesusnær, og vi får mange tilbakemeldinger på at det
er akkurat det vi er for dem. Det er alltid mye gøy som skjer under festivalen. Et eksempel på
dette er at vi i 2011 bestemte vi oss for at vi skulle komme inn i Guiness Book of World Records. Vi hadde en medarbeider som brukte mye tid på å finne en rekord som vi kunne klare å
slå, og da festivalen var i gang, samlet vi 2176 ungdommer som tok «High-Five» samtidig, og
dermed ble Skjærgårds verdensrekordholder! Mange menigheter har felles reise til Skjærgårds Music & Mission som et høydepunkt i sitt ungdomsarbeid. Skjærgårds legger også til
rette for gruppereiser. Har du ikke vært på Skjærgårds Music & Mission før - anbefaler vi på
det sterkeste å ta turen innom.

3 på
”Skjærgårds er ikke mindre
enn et mirakel for meg: Tenk
at mennesker fra så ulik bakgrunn og steder samles under ett navn – Jesus. Å høre
flere tusen ungdommer løfte
stemmene sine i lovsang i
BigTop-teltet er for meg en
smak av himmel.”
- David Andre Østby
(Lovsangsleder)

:
”Det beste med Skjærgårds
er at det er sykt masse bra
folk å være sammen med, og
feire og lovsynge sammen
med. Jeg kjenner så godt at
Gud er tilstede. Mange bra
artister, sterkere møter og
MATEN- den er helt konge”

”Jeg elsker å jobbe sammen
med andre gode folk for å
skape den beste festivalen
for alle som kommer. Med
god visjon jobber man for
noe større enn seg selv, og
det knyttes nye gode vennskap med andre frivillige.”

-Helene Brendemo
(Deltaker, 18år)

- Daniel Miles
(Medarbeider, 20år)
SG magasin // 5

6 // SG magasin

”Ved å kombinere arven fra den
kristne sangskatten med nye musikalske perler opplever vi at Skjærgårdssang har noe for alle.”
I løpet av få år har Skjærgårdssang i Langesund
blitt en del av sommeren for svært mange mennesker. ”Dette er Norges største og mest vellykSTED:
kede fellesmøte,” var konklusjonen fra en stor
Langesund
flokk samlet etter fellesgudstjenesten søndag.
TID:
Kristen sang og musikk har vært og er fortsatt en
Uke 32
viktig trosformidler i vår tid. Ved å kombinere arven
HVEM:
fra den kristne sangskatten med nye musikalske perVoksne
ler, opplever vi at Skjærgårdssang har noe for alle.
NETTSIDE:
En åpen atmosfære hvor musikken og vitnesbyrwww.sgsang.no /
dene fra våre artister, fellesskapet og praten, møte
www.sgsang.se
med gamle og nye venner - alt dette bidrar til at
Skjærgårdssang er et godt arrangement å være på.
Sommeren 2015 arrangerte vi også for første gang
Skärgårdssång i Tanum Strand i Sverige. Dette ble en umiddelbar suksess. Den svenske
avisen Dagen skriver: ”Men även om minnen från ungdomen säkert färgade upplevelsen för
många så blev faktiskt musikfestivalen något annat än nostalgi. Det handlade om en levande
tro, något som är på riktigt och lika verkligt i dag som det var för 40 år sedan.”

3 på
”Samhold
og
innsatsen
blandt de frivillige er utrolig
bra. Festivalstemningen blant
publikum og i bobilcampen
er strålende, når de først er
kommet seg på plass. Variert
program der mange av artistene berører hjertet vårt med
det de leverer både på og
bak scenen.”
- Terje Mæhla
(Medarbeider)

:
”Det beste med Skjærgårdssang er å treffe kjente som
jeg deler sang og musikkinteressen med. Det er en vitamininnsprøytning å mimre,
synge med til kjente sanger
og artister. Det er så flott å se
og kjenne at man er en del av
noe større!”
- Merethe Larsen
(Deltaker, 55år)

”Det bästa med Skjærgårdssang är festivalledningen och
alla underbara frivilliga människor. Jag blev mottagen
som en vän och kände mig så
välkommen. De låga trösklarna, att få komma dit med den
bekännelsegrad man kan klara av. Läget, de nästan brutalt
vackra omgivningarna!”
- Peter Hallström
(Artist)
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”24 Hours er 1 døgn, 1 idrettshall, 1 Gud og 1 opplevelse for
livet.”

Gjennom 24 hours festival ønsker
vi å gi barna en unik opplevelse av
livsglede satt i en ramme av aktiviteter, musikk og utfordringer der
S T E D:
Jesus blir et naturlig midtpunkt.
Hele landet
Vi vil gjennom lokale arrangører legT I D:
ge til rette for en fantastisk og unik
Hele året
samling. 24 hours festivalen er med
H V E M:
på å gi barn en opplevelse av den
9-13 år
livsgleden evangeliet gir. Vi ønsker
N E T T S I D E:
å være med å løfte opp, og sette
www.24festival.no
fokus på det kristne arbeidet som
blir drevet lokalt, og gi de lokale
”heltene” som står på år etter år et
redskap som gir inspirasjon til videre innsats for barna. Målgruppen
er 9-13 åringer og tiltaket er særlig tilrettelagt for gutter. Stadig flere menigheter opplever
at 24 Hours er et tiltak som gjør det lett å nå ut til en aldersgruppe og en foreldregruppe
som tidligere har vært en utfordring å nå fram til. 24 Hours festival arrangeres i samarbeid
med lokale menigheter. Skjærgårdsgospel bidrar med sin mangeårige festivalerfaring og
tilpasser opplegget etter menighetens ønsker og behov. Skjærgårds stiller med program og
aktiviteter, hoppeslott og leker av alle slag. Menigheten stiller med sted, mat og folk. I bunn
og grunn er 24 Hours 1 døgn, 1 idrettshall, 1 Gud og 1 opplevelse for livet.

3 på
”Det er helt fantastisk at vi
sammen med lokale menigheter og kirker kan lage en
24 timers festival hvor barn
får lov til å ha det gøy, få nye
venner, spise god mat og
godteri, hoppe så mye de vil
i hoppeslott, og samtidig få
høre om en Gud som elsker
de 100 prosent.”
- Malin Hamre Evensen
(Medarbeider/stab)

:

”Helt rått opplegg med kjekke aktiviteter. Noe som fenger
små og store i hele kommunen, nettet bryter sammen
ved påmelding. Helt kaos!
Fotball og håndballag klarer
ikke å stille med lag denne
helgen for barna er på 24
hours. Alle andre arr. i kommunen må vike den helgen!”
- Åslaug Lindland
(Lokal festivalsjef)

”Jeg synes 24 hours festival
er gøy fordi du kan møte nye
og gamle venner. Man kan
lære om Gud og Jesus på en
gøy måte. Også er det mange «gøye» og kule aktiviteter.
Jeg anbefaler dette for alle.”

- Magnus
(Deltaker, 12 år)
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STED:
Ål i Hallingdal
TID:
Helga i uke 8
HVEM:
Alle
NETTSIDE:
www.sgvinter.no

Skjærgårds Vinter er en arena der vi kan bruke
vinter-Norge på sitt beste og samles for å få god
musikk, feire vinteren, høre Guds ord og være
sammen med andre. I vinterparadiset Ål ligger alt til
rette for at vi skal kunne gi unge og voksne en fantastisk vinteropplevelse. De lokale arrangørene står
på pinne for at tilreisende skal bli tatt i mot så godt
som mulig. Vi kan trygt si at Skjærgårds Vinter passer
for alle. Punktum. Et av målene med festivalen vår
er at det skal være en festival også for de som ikke
er født med ski på bena. Vi har flere typer vinteraktiviteter som ikke trenger noen forkunnskaper, vi har
konserter i flere formater og vi har programposter
som passer for alle og enhver. Dette er noe vi arrangerer fordi vi tror at mange ønsker å oppleve skikkelig vinter i vakre omgivelser med Jesus som sentrum.

”Skjærgårds Vinter passer for
alle. Punktum.”
Vi har også satt i gang mange aktiviteter for å gi våre gjester gode vinteropplevelser. Vi
ønsker å være et naturlig samlingssted for både ungdom og familier, hvor vi kan fortelle
om han som har skapt alt det vakre rundt oss. Hvert år har vi konserter, taler, seminarer og
lovsang. Vi rigger også opp en scene til vintershowet midt i alpinbakken på Ål skisenter.
Sammen med lokale snøscooterkjørere og jibbere lager vi en forrykende fest ute i vinterlandet.

3 på
”Skjærgårds vinter er såå gøy
fordi man får den beste kombinasjonen there is: slalom,
konserter og Jesus! Dessuten, når man har Skjærgårds
på sommer’n og vinter’n, så
blir det aldri lenge til neste
Skjærgårds!”

”We love Seaside winter festival and look forward to coming back to worship together and draw closer to. We
feel there is a deep hunger
for more of Jesus in Norway
and it’s very encouraging to
see so many young people
celebrating Jesus, and giving
their hearts to Him! ”
- Johanne Bruun Edvardsen - Leeland & Casey
(Deltaker, 21år)
(Artist)

:
”Skjærgårds Vinter gir ungdommer en skiferie i flotte
omgivelser kombinert med
et tydelig Jesus-fokus! Møter
og konserter som treffer målgruppen godt! Ål gir mulighet til en kompakt og koselig
festivalopplevelse.”
- Jens Pedersen
(Leder)
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”Det er veldig moro å gi barna
en profesjonell arena hvor de
kan utfolde seg.”
STED:
Kragerø
TID:
Uke 42
HVEM:
7-13år
NETTSIDE:
www.bgf.no

Barnegospelfestivalen i Kragerø er for alle korglade barn fra 7-13år. Her kommer de sammen med
sitt lokale kor, lærer nye sanger og blir inspirert
til det videre korarbeidet resten av året. Vi stiller
med profesjonelle instruktører og førsteklasses
band som er med på å øve inn mange ulike sanger. Vi setter opp flere hoppeslott og arrangerer
spennende aktiviteter for barna inne i Kragerøhallen. Vi ønsker at korledere skal komme hjem fra Barnegospel festivalen like inspirert som barna, og vi
har derfor lederseminar for korledere. Vi har også
et eget opplegg for de eldste kordeltagerne. Deltagerne får møte Jesus gjennom aktiviteter, sanger og egne trosopplæringsopplegg. Lørdag kveld setter vi opp ”nattsafari” i skogen, og barna får en uforglemmelig opplevelse.
Høydepunktet er definitivt avslutningskonserten, der barna spente og forventningsfulle viser fram til familie og lokale tilskuere hva de har lært i løpet av festivalen. Det er veldig moro å gi barna en profesjonell arena hvor de kan utfolde seg. Vi tror dette skaper
gode minner i barnas liv. Og det gir korene en ekstra motivasjon i det daglige arbeidet.

3 på
”Festivalen gir store opplevelser for barna som deltar. De
får lære nye sanger sammen
med mange andre og opplever proffe instruktører musikere, lyd-og lysfolk, lekende ledere og kjente artister.
Arrangørene er veldig proffe samtidig som det er det
gode budskap som deles.”
- Jon Ingebretsen
(Korleder)

”Det er en fest å komme til
Kragerøhallen. Her møter jeg
nydelige mennesker, både
store og små, får oppleve
dyktige instruktører og artister med et tydelig fokus på
barna og som peker på Jesus. Det gir meg inspirasjon
til videre lokalt arbeid - og en
oppmuntring som korleder”
- Ragnhild Hiis Aanestad
(Founder og dirigent)

:
”Det beste med Barnegospelfestivalen er at vi får synge masse! Nattsafarien er
skikkelig spennende og gøy,
og det er veldig mye morsomt å gjøre i pausene! Jeg
gleder meg alltid til festivalen!”
- Rikke
(Deltaker, 10 år)
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”Russetreffet er inspirerende og
motiverende for de som lever ut
feiringen på en annen måte
enn det man stort sett leser om i
avisene.”
STED:
Russtreffet i Kragerø er en rusfri arena der russ
Kragerø
fra hele landet kan samles til å markere starten
TID:
på russetiden. Vi samler en gruppe ungdomHelga før 1.mai
mer som på mange steder i landet lever med
HVEM:
et stort press på alkohol og festing, og da er
Alle russ
det for mange utrolig viktig å kunne reise til
NETTSIDE:
Kragerø for å møte likesinnede. Vi opplever at
www.russetreffet.com
Russetreffet er en skikkelig energiboost for deltakerne, og at festivalen er med på å sette et sunt
fokus på russetiden. Russetreffet passer for alle
som er russ og som ønsker og starte feiringen
i et rusfritt miljø. Russetreffet er inspirerende og motiverende for de som lever ut feiringen på en annen måte enn det man stort sett leser om i avisene. Vi tror at Gud ønsker å
bruke disse menneskene til å gjøre russetiden bedre for sine med-russ, og da kan vi være
med på å utruste og inspirere dem som kommer til å være kjærlige og oppmerksomme i
tiden som ligger foran dem. Hvert år ser vi mange hundre ungdommer som møter hverandre med vennlige blikk, og er hengivende og positive til hverandre. På Russetreffet får
man med seg flere konserter, møter, bibeltimer, lovsang, seminarer og selvsagt Russe-OL.

3 på
”På russetreffet i Kragerø er
det et godt felleskap med
masse gode mennesker!
Det er også en vanvittig god
stemning som gjør russetrefet til et minne for livet!”

- Joel Åkerlund
(Russ 2015)

”Russeträffen är som inget
annat. Så många glada människor på samma ställe. Vi har
turnerat rundt om i Sverige
och Norge och aldrig varit
med om sånt gensvar från
publiken. Vi är så avundsjuka
på er normän som har den
her chansen at få treffa andra
kristna studenter.”
- Hansam
(Artister)

:
”Russetreffet i Kragerø er så
bra fordi vi får sende russ ut
i russetiden med en trygget
og en erfaring av at de ikke
står alene. Det er veldig god
stemning på festivalen med
mye gøy, som russe OL, parade, konserter og møter - og
det er det eneste rusfrie russetreffet i Norge! ”
- Ruth Silje Boklund
(Leder av Kristenrussen)
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Foto helbilde og sirkel: Sondre Nyborg

”Som konfirmant får du både
leir og festival på samme tid det er helt unikt.”

Konfcamp er en konfirmantleir på Skjærgårds
Music & Mission, så som konfirmant får du både
STED:
leir og festival på samme tid - det er helt unikt.
Risøya, under SGMM
På Konfcamp er det 40 medarbeidere som står
TID:
på fra morgen til kveld for å skape en uforglemUke 27
melig opplevelse for deltagerene. Konfcamp er
HVEM:
tilpasset konfirmanter, men man kan også være
Konfirmanter
fjorårskonfirmanter og til og med forfjorårskonNETTSIDE:
firmant. Med andre ord - Konfcamp er en leir
www.sginfo.no/konfman kan delta på over mer enn ett år. Undersøcamp/
kelser viser at leir er en av de mest betydningsfulle erfaringene for kristen tro gjennom konfirmanttiden, og det gir helt unike muligheter for
å bygge og styrke troen på Jesus. Vi tror dette er en viktig aldersgruppe å være tilstede i. Det
å få vise konfirmanter hvem Jesus er ved å være tidsaktuelle, tilstede og tydelige, tror vi er et
viktig arbeid. Videre så tror vi at det å ha en leir midt i hjertet av en festival som yrer av kreativt
liv, og hvor kristne fra hele landet kommer sammen, kan hjelpe konfirmantene til å se seg selv
inn i en større sammenheng, og utvide trosperspektivene deres. Konfirmantene er også kjent
for å lage god stemning i festivalområdet. Det er lagt opp til at de lokale menighetslederene
følger opp og er sammen med konfirmantene, dette er veldig viktig med tanke på at konfirmantene har noen som forsatt er der sammen med de i hverdagene, når Skjærgårdsuka er
ferdig.

3 på
”Konfcamp er en utrolig bra
introduksjon til festivallivet og
Skjærgårds for unge folk. Det
er trygt på Konfckampområdet, samtidig som deltakerene har mulighet til å være med
på alt som skjer på øya gjennom uka. Band og teknikk er
profft og bra, det er god undervisning med flinke talere.
- Daniel Johannessen
(Medarbeider)

:

”Konfcamp er et sted du kan
føle deg fri. Du kan få muligheten til å være med de du er
glad i på en reise langt unna.
Alle er hyggelige, og hvis du
trenger noen å prate med, så
kan du snakke med de i basecamp eller lederen din.”

”Jeg liker Konfcamp fordi her
får ungdom muligheten til å
bli bedre kjent med seg selv,
andre ungdom fra hele Norge og Jesus. Noen av konfirmantene kommer med fordommer og jeg opplever at
vi er med på å bryte noen av
dem.”

- Marthe Engebråten
(Deltaker, 15 år)

- Martin Braut Tjelle
(Møteleder)
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”At de er like i alder og livssituasjon er med på å styrke
undervisningen.”
Skjærgårds har to team, Roadservice og team A:SM. Teamene våre består av ungdommer
som reiser land og strand for å levere undervisning, spille konserter og skape fest! Ungdom
som formidler tro til ungdom er en suksessfaktor. At de er like i alder og livssituasjon er med
på å styrke undervisningen. Vi tror dette skaper en bro til ungdommene de møter. De viser en
levende tro. Teamene får god hjelp til å lage undervisningsopplegg som er skreddersydd for
målgruppen. Vi ønsker at det skal treffe ungdom der de er, være relevant og samtidig utfordrende. Mange menigheter, lag og foreninger har sett denne verdien og bruker teambesøk
som et fast tilbud til ungdommene sine. Mange lar et teambesøk inngå som en del av konfirmasjonsundervisningen. Samtidig er dette definitivt noe man kan invitere ungdom utenom
”kjernen” med på. Vi har et hjerte for å engasjere mennesker, og teamene våre bidrar til det.

Roadservice holder til, og er elever ved
Grenland Folkehøyskole. De har konfirmantopplegg. Deres samarbeidspartner
er Kompis (Acta).

Team A:SM holder til, og er elever ved bibelskolen Ansgar. De har konsert og undervisning for ungdommer. Deres samarbeidspartner er Misjonsforbundet Ung.

NETTSIDE:
www.roadservice.no

NETTSIDE:
www.teamasm.no

3 på team:
”Et år på team er ikke bare
et år på team. Det er så mye
mer. Du får et år på folkehøyskole, du får se hele Norge,
bli kjent med hele skjærgårdssystemet og mange
nye mennesker. Du blir utfordret musikalsk og i å stå foran
folk og snakke. Et stort minne
som aldri vil bli glemt.”
- Ørjan Øverland
(Roadservice 13/14)

”Besøk av Roadservice betyr at
man får et arrangement med
topp kvalitet. Inspirerende
undervisning fra engasjerte
unge voksne, og en konsert
med musikk som ungdommen kjenner seg igjen i. Vi har
så langt bare gode erfaringer
med Roadservice og kommer
til å invitere dem på nytt!”
- Håvar Norendal
(Kateket og trosopplærer)

”Jeg synes det var veldig gøy
å ha en litt annerledes kveld
med masse musikk og stemning. Synes det er en kul måte
å reklamere for Skjærgårds
på, siden det var første året vi
kunne dra på festivalen. Det
var veldig bra at teamet var så
sosiale med oss konfirmanter! De er jo forbilder for oss.”
- Karoline Nilsen
(konfirmant 2014)
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”Med Skjærgårds LIVE får
du hjelp til å lage lokale kvalitetsarrangement.”
Skjærgårds LIVE er et konsept som hjelper deg med å arrangere de kulturarrangmentene du ønsker. Det gjør vi ved å tilby deg Skjærgårds sin ekspertise og kontaktnett.
Vi støtter arragementene også økonomisk. Skjærgårds gir barn og ungdom store festivalopplevelser. Vi kaller Skjærgårds LIVE for medlems- og lokallagsvarianten av Skjærgårds.
Gjennom lokallag får ungdom mulighet til å arrangere de musikk- og kulturarrangementene
de ønsker. Til dette kan de dra nytte av Skjærgårds sitt kontaktnett og kompetanse, samt få
tilgang til ressurser og artistnettverk og økonomisk støtte. Lokallagene er forskjellige. Noen
drives av en liten gruppe ungdommer, andre er knyttet
til ungdomsmiljøet i en eller flere menigheter. Arrangementene sprer seg fra enkle konserter til lokale festivaler. Medlemmene i Skjærgårds LIVE får muligheten til
STED:
å delta på en rekke lokale arrangement. De får også raHele landet
batt på mange av tiltakene som Skjærgårdsgospel står
TID:
bak. I tillegg til alt som kan foregå lokalt, har Skjærgårds
Hele året
LIVE flere nasjonale prosjekt. Man kan for eksempel delHVEM:
ta på sentralt arrangerte kurs og turneer og kan oppleve
Barn og unge
LIVE Scene på Skjærgårds Music and Mission Festival –
NETTSIDE:
med masse program, skyhøy stemning – og den legenwww.sglive.no
dariske kaffeavtalen for våre medlemmer. Vi er stolte av
at Skjærgårds LIVE gir unge mennesker mulighet til å
formidle evangeliet gjennom lokale festivaler, arrangement og konserter.

3 på
”Ved hjelp av Skjærgårds LIVE
har hvem som helst mulighet
for å arrangere kristne konserter i sitt nærmiljø. Man får
være med på å peke på Jesus gjennom musikksjangere som ungdommer kjenner
igjen, og man får «The Best
Festival this side of Heaven»
til en himmelsk bra pris.”
- Trygve Leigland
(Lokallagsleder)

”Skjærgårds LIVE gjev oss
moglegheit til å få oppleve
ein del av Skjærgårds heime
hjå oss. For oss som driv lokallag er det mykje hjelp å få,
både økonomisk hjelp til alle
slags arrangement, og til å
arrangere konsertar med artistar me ikkje hadde klart å fått
til like godt på eigenhand.”
- Andreas Vestvik
(Landsstyret/lokallagsstyret)

:
”Skjærgårds LIVE skaper sykt
god stemning i LIVE-teltet på
Skjærgårds med det lille ekstra som setter prikken over
i’en på hele festivalen! Gjennom et lokallag kan man arrangere konserter med kjente og gode artister som man
ikke ville fått muligheten til på
egenhånd.”
- Helene Opheim
(Medlem av Skjærgpårds
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VIL
DU
VÆRE
MED?

Ta kontakt på:
post@sginfo.no
www.skjærgårds.no

Jesusnær
Samlende
Motiverende

Skjærgårds 10.15

