
 
Til konfirmanter og deres foresatte 
 
Konfirmasjon og medlemskap i Skjærgårds LIVE Sarpsborg 26.9.22 
 
Vår menighet har et samarbeid med organisasjonen "Skjærgårds LIVE", som 
arrangerer konserter, festivaler og arrangement for ungdom, og hjelper oss å lage 
ungdomsarrangement lokalt. Vi ønsker at konfirmantene skal delta på disse 
arrangementene i Sarpsborg. Samarbeidet innebærer at de som konfirmerer seg i 
menigheten vår får mulighet til å bli medlem av lokallaget Skjærgårds LIVE 
Sarpsborg. Konfirmantenes medlemskap genererer verdifull hjelp og økonomisk 
støtte til lokallaget til arrangementer for konfirmanter og ungdommer i vår 
menighet og vårt lokalmiljø.  
 
Ved betaling av egenandelen for konfirmasjonstiden vil kr 100,- av betalingen gå til 
medlemskontingent til lokallaget. Medlemskapet gjelder for 2022/2023. Når 
medlemskapet går ut vil man få tilbud om å fornye, men det er selvfølgelig helt 
frivillig, og hvis man ikke betaler kontingent blir medlemskapet automatisk 
avsluttet. Medlemskapet er uforpliktende og man kan når som helst melde seg ut 
ved å ta kontakt med konfirmantansvarlig i menigheten eller sende en mail til 
post@sglive.no. Dersom du ikke ønsker å bli medlem, ta kontakt med 
undertegnede innen 10. november. 
 
Medlemskapet gir gratis inngang til konserter og show i løpet av konfirmantåret, 
og til det obligatoriske arrangementet med Gino Bless 13. januar 2023 kl 19.00 
på Sarpsborg Scene. Det generer også støtte til lokallaget til gjennomføring av 
arrangementene.  
 
Medlemskapet gir gratis/rabattert inngang på andre konfirmant- og 
ungdomsarrangementer i regi av Skjærgårds Live både lokalt og nasjonalt. Som 
medlem er man også forsikret under arrangementer hos Skjærgårds LIVE og 
lokallagene. Medlemskapet innebærer at Skjærgårds LIVE oppbevarer og 
behandler konfirmantens oppgitte personopplysninger i sitt medlemsregister i 
tråd med Skjærgårds LIVE’s personvernerklæring (sglive.no/personvern). 
For mer informasjon om samarbeidet og medlemskap: sglive.no/konfirmant 
 
Vi setter stor pris på samarbeidet med Skjærgårds LIVE og denne muligheten til å 
tilby annerledes arrangementer for ungdom i kirkene.  
Ved spørsmål; ta kontakt med konfirmantansvarlig i menigheten.  
 
Mvh  
Kristin Tollefsen, og SG Live styret i Sarpsborg 
Kateket i Tune, Greåker, Soli og Holleby menigheter. 
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