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Brev från Salts barn- & scoutkonsulent  
Hej och välkomna till en ny hösttermin! Jag hoppas att er sommar har varit bra och att ni hunnit hämta 
nya krafter för den nya terminen med era scouter. Här kommer lite information om vad som är på 
gång.   

 
Salts kansli har flyttat! 

Om du inte redan har hört det så har Salts riks kansli i Uppsala flyttat till nya lokaler. Adressuppgifter 
hittar du på www.salt.efs.nu under fliken Kontakt. Min nya e-post är: nanne.naslund@efs.nu.  

 
Patrullriks 2011 

Patrullriks på Sällerhög tror jag blir en vecka som vi alla kommer att ha med oss länge. Den har gett 
glädje och inspiration till alla som var med att fortsätta med våra scoutkårer ute i landet. Vilken 
underbar vecka vi fick ha! Ett STORT tack till alla som var med på något sätt till att göra det möjligt att 
ännu en gång har ett härligt läger för alla åldrar! Vi ser redan fram emot nästa Patrullriks 2014 i 
Gärdsmark, Västerbotten! 

 
Vad är på gång inom CSU? 

EFS Scouts Centrala Scout Utskott (CSU) har efter sitt senaste möte påbörjat spännande samtal inför 
den nya scoutstrukturen som ligger framför oss. Vi hoppas att vi skall få skapa så bra förutsättningar 
som möjligt för våra kårer och den enskilde scouten. Annat som är på gång är Kristen och Scout, ett 
andaktsmaterial, som vi hoppas ska vara färdigt till årsskiftet. Materialet tas fram gemensamt för alla 
scoutförbunden. Detta är lite av det som ligger framför oss.  
 
Nyhetsmail! 

De mail ni har fått av mig angående EFS scout kommer under hösten att få ny skepnad när Salt satsar 
mer på nyhetsmail. EFS Scout kommer ha ett eget nyhetsmail som skickas ut några gånger per termin! 
Om det är så att du inte har fått några mail från mig tidigare och vill ha det så hör av dig till mig så skall 
jag se till att du också får det. E-posta till nanne.naslund@efs.nu.  
 
Det nya scoutmaterialet 

Jag vill påminna er som inte upptäckt det nya scoutmaterialet i scoutprogrammet. Kolla in det på 
www.scout.se/program. Där kan du läsa mer om materialet och även se hur böckerna är upplagda. Du 
kan även gå in på www.scoutvaror.se för att beställa hem böckerna. Om du väljer att ordna en 
studiecirkel kan du till och med få det nya programmaterialet utan kostnad! Mer information om 
samarbetet med Sensus och Bilda finns på www.scout.se/program  
 
Hör gärna av dig! 

Hör gärna av er till mig eller någon i CSU om det är något ni funderar över. Ni når mig på: 0703-047 
046 eller 0660-159 88 alternativt e-post: nanne.naslund@efs.nu. CSU:s kontaktuppgifter finns på Salts 
hemsida: www.salt.efs.nu, under fliken Kontakt. 

 
Det var allt för denna gång! Till sist önskar jag dig och dina ledarkompisar det bästa 
man kan få önska och det är Guds rika välsignelse! 
 
Hälsningar 
Nanne Näslund 
Barn- musik- och scoutkonsulent på Salt 
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