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FÖRENINGSINFORMATION – MEDLEMSLISTA
Med detta brev får ni ett exemplar av Salts medlemslista, som ni gärna får använda er av under höstens
medlemsvärvning. Som vi tidigare har informerat om är ”grundregeln” att alla spalter ska vara ifyllda, men
att det bara är det ena av de två alternativen till höger – datum och underskrift alternativt betalning av
medlemsavgift och datum – som ska användas samtidigt. Kom ihåg att föreningen bara är bidragsgrundande om minst 60% av medlemmarna är innanför åldersspannet 6-25 år; både i fråga om ledare och
söndagsskolbarn kan det alltså bli ”för mycket av det goda” om man inte är uppmärksam. På Salts hemsida
finns det också kombinerade medlemslistor och närvarolistor för kommunalt aktivitetsstöd, för den som är
intresserad av detta. (Klicka på Genvägar för ledare.)
För er föreningar som har medlemsavgift är det viktigt att dessa noteras på rätt sätt. De ska både noteras i
medlemslistan med signering av ledaren och redovisas i föreningens bokföring med namn på de medlemmar som betalat medlemsavgift. För mer information se Salts hemsida, Genvägar för ledare. Vid frågor eller
funderingar ta kontakt med ert distrikt eller Linnea Svensmark på Salt riks.
Tänk gärna STORT när ni uppmanar era barn och ungdomar att skriva på dessa listor, så att det inte bara
är de som kommer varje gång som får frågan, utan även de som deltar lite mer sporadiskt. För statsbidragens skull spelar det ingen roll om föreningens medlemmar kommer en eller tio gånger per termin, men för
Salts ekonomi är det av stor betydelse att vi är så många som möjligt som tillkännager att vi har deltagit i
och sympatiserar med den lokala verksamheten.
Längtar du efter att ta nya steg
i din vandring med Gud?
Vill du fördjupa ditt böneliv
och ditt lärjungaskap?

ANMÄLAN
SENAST
7 NOV!

O U T R E AC H
ETIOPIEN

2015 är EFS och Salts Bibel-år!
På bibel.efs.nu hittar du en
bibelläsningsplan och även
korta introduktioner till de
bibelböcker vi gått igenom
hittills! Perfekt både för egen
del och för ungdomsgruppen!

bibel.efs.nu
Ca 5–16 januari 2016
Addis Abeba, Etiopien
För dig som är 20+
Självkostnadspris

www.salt.efs.nu

KÄRA SALT-FÖRENING!
Hösten är här, men inte vilken
höst som helst, utan jubileumsårs-
hösten! På årskonferensen i maj
inleddes vårt hejdundrande firande
av det faktum att Salt har funnits i
10 år! Vi hade ett stort kalas och en
jubileumsgudstjänst den 15 maj men
tanken är att firandet ska pågå ett
helt år. Det är därför ni som Salt-föreningar får detta special-
utskick. Allt för att ni ska kunna ha kalas och fira också i er
förening.
En fantastisk resurs för att kunna fira är den 10-års sida som
finns på Salts hemsida (salt.efs.nu/grattis)

Är du beredd att upptäcka nya sido
r av den kristna tron
genom våra syskon i Etiopien?

FÖLJ GÄRNA SALT
PÅ SOCIALA MEDIA!






facebook.com/saltiefs
twitter.com/saltiefs
youtube.com/saltiefs
instagram.com/saltiefs

Må han ge dig vad du önskar
och låta dina planer lyckas.
Då skall vi jubla över din seger
och triumfera i vår Guds namn.
Må Herren ge dig allt du ber om.
PS 20:5-6

I detta brev och bilagorna hittar du massor av tips och
idéer på hur ni kan fira 10-årsjubileet i er Salt-förening. Sen
medföljer förstås också de sedvanliga medlemslistorna och
kontaktuppgifterna till Salts anställda.
Hösten är en tid som signalerar något nytt på många sätt. Det
blir en nystart. Semestern tar slut och skolorna börjar om.
Ett nytt läsår med nya möjligheter står för dörren. Då är det
viktigt att fästa blicken framåt och inte bakåt. Vi fastnar så
lätt i det som varit utan att kunna påverka det. Istället kan vi
lära oss av det och bära med oss erfarenheter men lämna det
andra. Vilken förmån det då är att få höra till Jesus som säger
”Se, jag gör allting nytt”. Vi får lämna allt som varit till Jesus
som älskar oss och tillsammans med honom lyfta blicken och
ta fäste på nya mål. Vi ber och hoppas att ni ute i landet ska få
en fantastisk höst, full av äventyr tillsammans med Jesus.
Frid och välsignelse!
Salts rikskansli
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Soul Children Festival
@ STOCKHOLM
www.soulchildren.se

Inspiration skatten
@ SUNNE
www.skatten.nu

Soul Children-dag

@ MALMÖ
www.soulchildren.se

Soul Children-dag

@ KARLSHAMN
www.soulchildren.se

SCOUTLEDARFORUM

@ LÖGDÖ, SUNDSVALL
www.salt.efs.nu/scout

KALLAD! Ungdoms
ledarkonferens
@ LINKÖPING
www.kallad.se

DEC-JAN

28-1

LIVSKRAFT

www.livskraft.efs.nu

2015-2016
Se mer på: salt.efs.nu/kalender

Salt – barn och unga i EFS
Box 23001, 750 23 Uppsala
018-430 25 80 salt@efs.nu
www.salt.efs.nu
Bg. 5790-5184
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HUR KAN MAN FIRA?



Det finns en uppsjö av sätt ni kan välja att fira. Här är några idéer:

•
•
•
•
•

Ordna en kalaskväll och tipspromenad (medföljer detta brev) med tårtbakartävling (se mer info) i Ungdomsgruppen. Lägg upp bilder på Instagram och var med i Salt riks tävling. Avsluta med att hålla den medföljande Salt-andakten.
Gör om årsmötet till ett enda stort födelsedagskalas (där vissa delar protokollförs)
Låt barnen ha hand om kyrkkaffet den söndag föreningen tar upp kollekt till Salt och gör
kyrkkaffet till ett barnkalas.
Ordna ett kalas med ballonger, fiskdamm och pysselstund (se hemsidan för tips) för
söndagsskolan och barngruppen.
Ordna en ledtråds-skattjakt. Kan anpassas för olika åldrar. Skatten kan vara en sopsäck med
popcorn!
Gör en orienterings-tipspromenad med Scout-kåren och träna både kartläsning och
Salt-kunskap. Avsluta med Salt-fest med popcorn och en Salt-andakt (medföljer detta brev).
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DETTA FÅR NI MED
I KUVERTET:

TÅRTBAKARTÄVLING
1

•
•

FIRA

Ett utmärkt sätt att fira jubileum
är förstås att hålla en tårttävling!
Ordna en tårtbakartävling (eller enbart dekoration) i barn/ungdoms
gruppen och vinn en konditoritårta för gruppen att dela på!

•
•
•

TÄVLA

2

Lägg upp bilder på de olika tårtorna på Instagram och tagga
med #saltiefs #salt10år #jagärensaltare
Du kan också maila bilderna till salt@efs.nu
Sista tävlingsdag är den 31 januari 2016!

VINN

3

Bland alla bidrag lottas det ut en konditoritårta för gruppen att
dela på!
Deltar du i tävlingen går du med på att Salt får använda bilden i sin kommunikation. Tänk på
att använda ett publikt konto på Instagram så att vi hittar bilden när vi söker!

•
•
•
•

•
ÄVEN SOM
E-BOK!

Tio år på äventyr med Gud
– en jubileumsskrift
VÄLJ PRIS SJÄLV!

•
•
•

Tygkasse naturvit
40KR/ST

Btweens – resurshäfte för
ledare för tweens-grupper
150KR/ST

Reflex Salt
3 ST FÖR 10KR

salt.efs.nu/webbutik



Jubileumsballonger
Ett exemplar av jubileumsboken. Läs den gärna!
Tipspromenad om Salt
En andakt om varför Salt är
bra att ha.
Ett gäng grattis-kort att dela
ut i församlingen eller lägga
i kyrkan för att vara med och
bära Salts arbete ekonomiskt. Fler kort kan beställas!
Grattis-Affisch att sätta upp i
kyrkan.
Medlemslista för Salt (se text
på baksidan av brevet!)
Kontaktuppgifter till alla
anställda på Salt riks.
Flyers för ungdomsledar
konferensen KALLAD

PÅ HEMSIDAN
FINNS OCKSÅ:
•

NYHETER I WEBBUTIKEN

•

PÅ YOUTUBE.COM/SALTIEFS
FINNS FLERA NYA FILMER
ATT ANVÄNDA!

Tips och idéer på hur man
kan fira.
Resurser och bilder (bland
annat den snygga 10-års-
loggon!)
Jubileums-pins att beställa.
Salt-reflexer och Salt-pennor
Jubileumsböcker

#SALTIEFS
#SALT10ÅR
#JAGÄRENSALTARE



SALT.EFS.NU/GRATTIS

