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Jesus Kristus är densamme i 
går, i dag och i evighet.

HEB 13:8

HEJ ALLA SALT-FÖRENINGAR!
Hösten är här, och på Salt-kansliet laddar vi för en ny termin. Särskilt spännande är förstås den stafett-
växling som ska ske när Johanna Björkman tar över efter Olof Edsinger som generalsekreterare. Från 
sommaren bär vi också med oss härliga minnen, inte minst från Patrullriks i 
Gärdsmark, som samlade mer än 1500 personer från hela landet. Vilken 
fest det blev!

Fest blir det också nu till helgen, då Salt är med och anordnar histo-
riens första Soul Children-festival i Stockholm. Mycket spännande! 
Kanske är det så att ni ska haka på denna barnkörsatsning även i er 
förening? Perfekt för att nå så kallade ”tweens” mellan 10 och 16 år. 
Gå in på www.soulchildren.se för mer info.

I övrigt har vi precis skickat ut alla terminspaket för vårt barn- och 
söndagsskolmaterial skatten. Årets tema är ”På skattjakt i Bibeln”, och 
vi ser fram emot roliga och viktiga samlingar i de lokala barngrupperna. 
Om ni ännu inte har kollat in skatten och de ledarresurser som ingår där, 
kan ni förslagsvis gå in på www.skatten.nu och läsa.

BESTÄLLNING AV MATERIAL
Apropå material så lanserade vi två sådana i samband med EFS och Salts årskonferens i Hässleholm. 
Det första är ett nytt sångmaterial för barn- och ungdomskörer av Anna-
Maria Toftgård, med titeln Kom sjung för full hals. Det andra är vårt nya 
 Medvandrarhäfte, som är tänkt att hjälpa unga och äldre kan växa i lärjunga-
skap tillsammans. En form av mentorstanke, alltså, men upplagd så att även de 
som inte kallar sig ledare ska kunna delta. 

Båda materialen kan beställas i Salts webbutik på www.salt.efs.nu/webbutik. 
Där hittar ni även äldre material som Det bästa du har (om att förmedla tron i 
hemmet), Salta sånger (36 nyskrivna barnsånger), ledarmaterialet Att följa och 
leda och musikmaterialet Jag Vill Va’ Med. För den som föredrar det går det också 
bra att ringa kansliet på 018-430 25 80 och beställa.

NYA PERSONER PÅ RIKSKANSLIET
På tal om kansliet så har det hänt en hel del även där. Med detta brev får ni därför en ny kontakt-
lista för oss som är anställda på Salt riks. Tveka inte att höra av er till någon av oss om det är något ni 
 undrar!



MEDLEMSLISTA
I övrigt är det förstås höstupptakten som står i fokus. Som vanligt får ni med detta brev 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 medlem-
marna 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.)

I anslutning till detta skulle vi vilja uppmuntra er att tänka 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. 

BYGGPLATS EFS OCH OUTREACH
När det gäller Salt-hösten i övrigt så tror vi att den kommer att bli aningen lugnare än de senaste två 
åren. I november kommer det att anordnas samlingar för Salt-ungdomar runtom i distrikten, för att 
sedan utmynna i en nationell Byggplats EFS i januari. 

Redan nu vill vi också slå ett slag för den outreach, alltså kortare missionsresa, som vi planerar till 
 Burma i januari. En fantastisk möjlighet för dig som är ledare eller äldre ungdom att besöka vår 
samarbets organisation Disciple Making Mission och att evangelisera i ett land med mycket låg andel 
kristna.

TACK FÖR DIN INSATS!
Återstår bara att önska dig och ditt ledarteam allt gott och Herrens välsignelse inför hösten! Och stort 
tack för ditt personliga bidrag för att barn och ungdomar ska få en möjlighet att lära känna, komma till 
tro på och följa Jesus Kristus!

Hälsningar

Salts rikskansli

PS. Visst prenumererar du på Salts elektroniska nyhetsbrev? Vi har fyra olika att välja mellan: allmänt, barnledare, Salt 
Scout och ungdom. Om du inte får dem kan du gå in på www.salt.efs.nu och anmäla ditt intresse.

PPS. Som både vi på riks och ert distrikt har informerat om, kommer Salt under nästa år att genomgå en så kallad 
fördjupad granskning. Om ni av någon anledning missade att hålla, och protokollföra, ert årsmöte i våras ber vi er därför 
att utlysa och hålla ett sådant nu till hösten!

Nu börjar det här kännas som ett långt brev.  
Men kämpa vidare, även det sista är viktigt!


