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Brev från Salts barn- & scoutkonsulent  
Hej igen säger jag, eftersom jag räknar med att du redan har fått vårt nyhetsmail till scoutledare från Salt 
riks! Om du inte har fått det kan du läsa mer om det längre ner. Här kommer nu lite uppdateringar. 
 
Rapport från Centrala Scoututskottet (CSU) 

I helgen som var sammanträdde CSU. Vi hade bl a en träff med Salts riksstyrelse där vi tog upp viktiga 
frågor om EFS Scout i framtiden. De viktigaste frågorna var den nya scoutstrukturen och fortsatt 
scoutkonsulenttjänst på Salt riks. Och här kommer en stor nyhet: Från och med nästa år hoppas vi kunna 
utöka scoutkonsulenttjänsten till en halvtid! Mer information kommer in om kort, men jag vill bara få säga 
detta redan nu! 
När det gäller den nya scoutstrukturen är flera frågor oklara och besluten ligger till stor del utanför EFS 
scout och Salts ansvarsområde. Samtidigt pågår ett gott samtal mellan Salt och scoutförbundet i frågan. 
Vår förhoppning är att EFS Scout fr o m 2013 ska kunna stå på egna ben! 
 
Nyhetsmail 

Som jag nämnde i början av brevet har vi börjat skicka ut nyhetsmail från Salt riks till tre olika 
kategorier: scoutledare, barnledare och ungdomar. EFS Scout kommer att ha ett eget nyhetsmail som 
skickas ut några gånger per termin. Om det är så att du inte har fått något mail tidigare och vill ha det 
kan du höra av dig till mig, så ser jag till att du också får det. Du kan även läsa hela brevet på Salts 
hemsida www.salt.efs.nu. Ett smakprov från det senaste mailet kan vara följande hälsning från Nils J 
Lundgren, styrelseledamot i Salts riksstyrelse: 

Jag har varit borta från scouting i cirka 5 år men förra hösten när jag var på Scoutledarforum, 

utanför Sundsvall, kände jag åter att jag hör hemma i scouting. Jag var med och startade EFS scout 

och jag kände hur rätt det var och hur viktigt scouting är idag. Utvecklande och utmanande för 

både tjejer och killar. Förre missionsföreståndaren Anders Sjöberg sa på P-riks i Lövsjö att den 

andlighet som EFS scout och P-riks står för är väldigt viktig för EFS. En andlighet som genomsyrar 

allt vi gör: matlagning, aktiviteter, andakter, ja hela umgänget. Det upplevde också gäster från 

internationell scouting och vårt scoutförbund. Någon sa: Det är något särskilt i den andliga 

dimensionen här! 

Scouting är viktigt för Salt och EFS! Scouting är viktigt för ledare och barn. Scouting tillför viktiga 

dimensioner till vår kristna tro. Tack alla ledare, ni gör ett oerhört viktigt jobb! 

 
Behöver ni läderbitar? 

Efter Patrullriks kan ni beställa överblivna läderbitar i olika storlekar och former till er grupp. Det 
enda ni behöver betala för är frakten. Hör av er till mig om ni är intresserade! 
 
Hör gärna av dig! 

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

http://www.salt.efs.nu/
mailto:nanne.naslund@efs.svenskakyrkan.se

