
Spännande möjligheter till sommaren och hösten!
Hej!

Får vi berätta om några saker som är på gång i Salt? Som vanligt är det mycket som händer, och enk-
laste sättet att hålla dig uppdaterad är via salt.efs.nu eller något av våra tre nyhetsmail. Med just det här 
brevet vill vi fokusera på några möjligheter som kommer att öppna sig inför sommaren och hösten.

Först och främst har vi ju vårt TEJP-läger, som i år arrangeras för 
tionde året i rad. De senaste åren har TEJP genomgått mycket av 
en förnyelse, och det är andra året som vi håller till på Storstrand 
utanför Piteå. Mer info finner du i foldern och på tejp.efs.nu.

Som du kanske har hört är vi även i full gång 
med att utveckla Salts internationella arbete. 
I januari sände vi för andra gången ut ett gäng 
unga ledare till Etiopien, där de deltog i en grymt 
spännande outreach i Addis Abeba. Och i augusti 
sänder vi ut volontärer både till Argentina och 
till årets nykomling Burma. Kanske är det just du 
som ska ta chansen att åka? Sista ansökningsdag 
är redan 1 april och mer info finner du på 
Salts hemsida!

Redan i vår finns det också en möjlighet att åka på Saltläger, när vi 
den 9-11 maj bjuder in till ungdomskonferensen Avtryck i Örn-
sköldsvik. Förutom årsmöte för Salt blir det caféer, seminarier och 
gemen skap med ungdomar från hela landet. Se avtryck.efs.nu. 
För dig som har passerat 20-strecket kan vi även avslöja att vuxen-
konferensen i år kommer att vara särskilt anpassad för åldersgruppen 
20-30 år. Varmt välkommen!

VOLONTÄRPROGRAMMET
ARGENTINA & BURMA



PS. Du vet väl om att du kan vara med och stötta Salt ekonomiskt? Som kristen barn- och ungdoms-
organisation är vi i stort behov av gåvor för att bedriva den verksamhet som vi tror att vi är kallade till. 
Ge en gåva via EFS bg 900-9903 och skriv ”gåva till Salt” i meddelanderutan. Mer info finns under 
”Ge en gåva” på Salts hemsida.

På hemsidan kan du även läsa om vårt arbete med Team Jesus 
Generation. Från och med i höst kommer denna team-
utbildning att vara förlagd till Hållands folkhögskola, även 
om själva teamplatsen kan vara precis varsomhelst i Sverige. 
Kolla in tjg.nu för mer information om ett år som kan förvandla 
ditt liv!

Under fliken Skolor & Team på 
Salts hemsida kan du också läsa om 
ett antal andra bibelskolor som 
du kan söka till här under våren. 
Ta gärna chansen att satsa ett år på 
detta – vi tror inte att du kommer 
att ångra dig!

Allt gott!

Salts rikskansli

Har du sett bibelsidan.se?
Bibelsidan är ett verktyg för dig som vill upptäcka och gå 
djupare i bibelordet. Ta del av det på det sätt du vill 
– filmerna, bloggen, frågorna eller andakterna.


