
MEDLEMSKORT år 

Jag är medlem i Salt – barn och unga i EFS

namn:     

    

år:   

Salt vill att barn och ungdomar ska få 
lära känna, komma till tro på och följa 
Jesus Kristus. 

Vi vill att tron ska hålla i vardagen 
och att den ska växa bland människor i 
 Sverige och andra länder.

Salt – En självständig barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkanSom deltagare i Salts aktivitet är jag försäkrad i Folksam.
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