Samla inte skatter här på jorden, där mal
och mask förstör och tjuvar bryter sig in och
stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal
eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig
in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer
också ditt hjärta att vara.
MATT 6:19-21

HEJ!
Det är inte så ofta som vi skickar brev så här från Salts rikskansli. Den mesta kommunikationen sker ju
genom våra nyhetsmail och genom vår hemsida. (Om du inte har kollat in dem ännu – gör gärna det!)
Men nu hör vi i alla fall av oss, och vi gör det för att vi har saker att berätta som vi tror och hoppas att
du kan vara intresserad av. Det handlar om sommaren och hösten.

SALT FIRAR 10 ÅR!
Det första som händer är att vi bjuder in till Salts 10-årsfirande under
EFS och Salts gemensamma årskonferens i Umeå den 14-17 maj. Salt
bildades på årskonferensen 2005 och därför blir det förstås födelsedagskalas och jubileumsgudstjänst!

FRI[&]MODIG

Som en del av konferensen finns för dig mellan 15 och 20 år lägret
Avtryck. Förutom födelsedagsfirande och årsmöte för Salt kommer Avtryck att innehålla caféer, seminarier, konserter och gemenskap med ungdomar från hela landet. Ett hett tips, helt enkelt! Mer info finner
du på avtryck.efs.nu.

NYTT SOMMARLÄGER!
Årets stora nyhet i Salt är sommarlägret Brännpunkt! Brännpunkt är lägret för dig som längtar efter mer. Mer av Faderns kärlek, mer av Jesus, mer
av den Helige Andes kraft. Vår längtan är att detta läger ska få dra oss in i
Guds närvaro. Att vi ska upptäcka mer av äventyret, glädjen och heligheten
som finns i Jesus. Lägret blir i sommarstaden Halmstad den 5-9 augusti och
riktar sig till dig som gått ut nian eller är äldre. Läs mer på brannpunkt.efs.nu.
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SEX MÅNADER AV FÖRDJUPAT LÄRJUNGASKAP?
Vi vill också slå ett slag för Salts volontärprogram, som är en fantastisk möjlighet att resa ut i världen
och samtidigt få bidra med något viktigt. I höst kommer vi på nytt att sända ut volontärer till både
Burma och Argentina, vilket känns fantastiskt roligt. Burma är ett starkt buddhistiskt land, men trots
detta växer den kristna kyrkan genom att man träffas i hemmen. Argentina innebär arbete inte minst
med de utsatta i Buenos Aires slum. I båda länderna kan du vänta dig utmaningar och möten som du
bär med dig under resten av livet. Observera dock att sista ansökningsdag är redan 1 april.

TA ETT BIBELÅR!
Sist men inte minst finns det möjlighet att via Salt, eller någon av EFS folkhögskolor, göra ett team- eller bibelår också hemma i Sverige. Numera samarbetar Salt med Hållands folkhögskola för Team Jesus
Generation, och vi nås av många härliga vittnesbörd om vad detta år har fått
betyda. Om du inte tror att team är din grej vill vi ändå passa på att rekommendera någon av de bibellinjer som finns på EFS folkhögskolor. Mer info om
detta, liksom om allt annat i det här brevet, finner du på Salts hemsida.
Under 2015 har EFS och Salt dessutom ett gemensamt bibelår. Anta gärna
utmaningen att läsa Bibeln varje dag! Läs mer på bibel.efs.nu.

Hör gärna av dig till oss om det är något du vill fråga eller höra mer om. Och om du inte själv är intresserad – ge gärna de broschyrer som du får med detta brev till någon kompis, eller till din lokala församling.
Allt gott!
Salts rikskansli
PS. Du vet väl om att du kan vara med och stötta Salt ekonomiskt? Som kristen barn- och ungdomsorganisation 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 9009903 och skriv ”gåva till Salt” i meddelanderutan. Mer info finns under ”Ge en gåva” på Salts hemsida.

