
FESTIVALOPPLEVELSEN
Gi ungdommer i din menighet en fantastisk festivalopplevelse!

Av og til trenger man en fest! Og av og til trenger man å erfare at man er del av 
det store, kristne fellesskapet. På Skjærgårds får deltakerne det.
 
Her kan man delta på bibeltime, seminarer, konkurranser og aktiviteter eller man 
kan henge rundt, bade, spise is og kose seg. Og man kan oppleve 
kristen-Norge på sitt beste og bredeste i standsgata. Musikken spilles fra Norges 
største kristne musikkscene og fra flere mindre scener.
 
Lørdagskvelden avsluttes med felles nattverd med mange tusen deltakere.
 
Dette kan vi anbefale på det varmeste!

KONTAKTSKAPENDE TUR
Menigheten bestiller bilpakker, som inkluderer 5 dagspass til 
Skjærgårds Music & Mission Festival. (fredag eller lørdag)

Sjåføren i bilen er en godt voksen person, gjerne en forelder.
Vi ber menigheten tenke også på reisen som trosopplæring og oppfordre sjåførene 
til å være sin rolle bevisst. Samtalen i bilen i for- og etterkant av 
festivalopplevelsen er verdifull, både som kontaktskaper mellom 
generasjoner og som refleksjon rundt det man er med på.
 
HVA KOSTER DETTE?
Dere får bilpakken for kr. 1 250,-. (ordinær pris kr. 2 500,-) 
Menigheten velger selv hvor mye deltagerne skal betale. 
Enkeltpersoner kan ikke bestille denne pakka.
Mer informasjon kommer etter påmelding.                     

Ta kontakt for info + påmeldingslink! 

Agder & Telemark Bispedømmeråd: 
Lars Ivar Bratsberg / lb568@kirken.no / 979 82 844
Skjærgårdsgospel:
Sven Ludvigsen / sven@sginfo.no / 928 81 346

Vi sees på Skjærgårds!

MÅLGRUPPE: 16-17 åringer
OMFANG: 8-10 timer 
METODE: Festival
STED: Risøya ved Tvedestrand
TID: Fre. 7/7 eller lør. 8/7/2017  
PRIS: 1 250,- pr. bilpakke

SPENNENDE  TROSOPPLÆRINGSTILTAK
Skjærgårds Music and Mission er 
Europas største kristne musikkfestival for ungdom. 
Å delta på Skjærgårds er trosopplæring. 
5 i bilen er et breddetiltak for 
aldersgruppa 16-17 år.

INFOBOKS

skjærgårds.no
facebook.com/sginfo



TROSOPPLÆRINGSTILTAK 
ALDER: 16-17 ÅR / OMFANG: 8-10 TIMER
MÅL
• La ungdommene være festivaldeltakere for en dag. 
• La dem møte et stort kristent fellesskap, oppleve musikk, kultur og forkynnelse og få 
mulighet til å delta på nattverd.

KOMMENTAR
Noen av seminarene overlapper slik at man må velge blant emnene som er satt opp.
Tema for 2017 er ”FØLG MEG”. Temaet varierer fra år til år.

LIVSTOLKNING & LIVSMESTRING
• Samtale med en voksen i bilen på vei til og fra festivalen
• Delta som gruppe i en stor kristen sammenheng
• Mulighet til å snakke med eksterne veiledere i Nikodemus-teamet
• Mulighet til å etablere nye og videreutvikle eksisterende vennskap

KIRKENS TRO OG TRADISJON
• Nattverd (Hovedscenen) • Bønn (Happening, seminarer, aktiviteter)
• Apologetikk (seminar) • Vitnesbyrd (seminar/intervju) 
• Diakoni/Misjon (Skjærgårds Mission, Standsgata)
• Lovsang (seminar, happening, Hovedscenen, Fjellkirka)
• Bibelfortellinger: Nattverden (Luk 22, 14-23), Velsignelsen (4. Mos 6, 22-27), 
  Bønn (Lukas 19, 46) 

KRISTEN TRO I PRAKSIS
• Oppleve mangfoldet som en stor kristen festival presenterer
• Delta på konsert med kristne artister
• Delta på seminarer og aktiviteter
• Ta del i nattverd
• Praktisere ulike former for bønn og samtale i Nikodemus-teltet.
• Sang,musikk og kultur.
• Diakoni,misjons,ekumenikk ( Skjærgårds Mission)

ARBEIDSMÅTER
• Happening • Konserter • Seminarer • Intervju med artister 
• Kafe/Quiz/Talkshow • Samtale- og stille-telt (Nikodemus) 
• Fjellkirka: utendørs kirke/lovsangskonsert 
• Aktivitetsområde (fotball, volleyball, skatepark, konkurranser m.m.) 
• Standsgata (Rundt 60 utstillere fra hele kristen-Norge: Skoler, organisasjoner osv.) 
• Nattverd


