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Skjærgårds LIVE’s visjonsdokument 

 
I. Visjon 

 
Vi vil utruste unge mennesker til å følge Jesus gjennom relevante kulturarenaer der 

de opplever inkluderende fellesskap og blir utfordret til å utvikle talenter og realisere 
drømmer. 

 
 
II. Verdier 

Våre verdier er: samlende, utrustende, Jesus-fokusert, kreativ, inspirerende 
 

Samlende 
Vi skal være en kristen, tverrkirkelig organisasjon, som fokuserer på det som samler. 

Vi vil bygge gode og nære relasjoner mellom mennesker, og vi vil at både lokale og 
nasjonale møtepunkter skal oppleves som åpne og inkluderende fellesskap. Vi vil at 

medlemmer skal føle tilhørighet til våre lokale fellesskap.  
 

Utrustende 
Vi vil utruste unge mennesker til å følge Jesus i hverdagen. Vi vil motivere og 

oppmuntre dem til å oppdage og videreutvikle seg selv som mennesker og som 
kristne. Vi vil støtte og utruste dem slik at de oppdager og utvikler sitt talent.  

 
Jesus-fokusert 

Vi vil sette Jesus i sentrum for alt vi er og gjør. Vi vil forkynne gjennom både ord og 
gjerning, på en tydelig, relevant og gjenkjennelig måte.  

 
Kreativ 

Vi skal være en skapende organisasjon. Vi vil gi rom for å gå nye veier, og være med 
å heie fram kreative, unge mennesker. Vi ønsker å være med å skape og prege 
kultur, gjennom musikk og andre kulturelle uttrykksformer. Vi vil skape arenaer der 

unge mennesker kan utfolde og utrykke seg kreativt. 
 

Inspirerende 
Gjennom møtet med Skjærgårds LIVE ønsker vi at unge mennesker skal bli inspirert 

til å utvikle sitt talent. Unge mennesker skal bli inspirert til å engasjere seg, og til å 
vokse i sin tro og i sitt forhold til Jesus.  

 
 

III. Målgruppe 
 

Skjærgårds LIVE har målgruppen 9–26 år. Vi er en organisasjon som primært retter 
oss mot kristne ungdommer og deres venner.  

 

mailto:post@sglive.no


Visjonsdokument Skjærgårds LIVE 2017   

 

Side 2 av 2 

9-14 år:  Oppdag  

 -  Oppdag Skjærgårds LIVE 
 -  Opplev kristne arrangementer 

- Oppdag dine talenter, evner, gaver og interesser 
-  Bli kjent med Jesus og det kristne fellesskapet på en relevant og 

engasjerende måte 
 

15-19 år: Bidra 
- Tør å drømme stort og se at du har mange muligheter 

- Få hjelp og oppfølging til å realisere det du drømmer om 
-  Ta ansvar i og sammen med ungdomsmiljøet ditt 

 
20-26 år: Videreutvikle 

–   Vær kreativ og videreutvikle dine gaver og talenter 
- Finn deg selv og din plass 

- Motta gode opplevelser og vær med å skape selv 
- Bli utrustet som leder i ungdomsarbeid, kulturarbeid og menighetsarbeid 

- Bli utrustet til å formidle Jesus på en relevant måte 
 
 

IV. Løfter 
 

- Vi gir deg ulike kulturarrangementer av høy kvalitet både lokalt og nasjonalt.  
- Vi inspirer, hjelper og utruster deg til å oppfylle dine drømmer. 

- Det skal lønne seg å være medlem. Du får rabatt på en rekke arrangementer, og du 
får oppfølging og økonomisk støtte til lokal aktivitet og til å utvikle ditt talent.  

- Vi formidler tro og bygger disipler på en relevant måte i trygge og rusfrie fellesskap. 
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Kristin Brandsæter      Martin Holt Fredriksen  
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