Uppsala 2012-08-27

Hej!
Hoppas att sommaren har varit god! För Salt riks del har det faktiskt varit lite ovanliga sommarmånader. Till exempel har vi för första gången arrangerat TEJP Norr på
Storstrand utanför Piteå, medan vi i Syd valde att göra om upplägget och satsa på en
veckas lärjungaskola. Båda veckorna blev i alla fall mycket uppskattade.
I övrigt har det dock varit skatten för hela slanten. Vår barn- och musikkonsulent
Nanne och våra nya vikarier Jessica och Markus har arbetat hårt för att få färdigt alla
komponenter till terminspaketet. Resultatet imponerar: ett terminshäfte; en CD och
ett nothäfte med 15 nya barn- och minnesverssånger; en resurs-CD och -DVD med
animationer, rörelsesånger, missionsfilmer, planscher mm. Allt detta har nu börjat
skickas ut till våra skatten-abonnenter. Om ni vill läsa mer om innehåll, upplägg
och abonnemangsvillkor för denna barn- och söndagsskolsatsning kan ni gå in på
www.skatten.nu.

Beställning av material
Sedan tidigare har vi ju också våra material 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. Om ni är intresserade av något av detta går det
bra att beställa via Salts webbshop på www.salt.efs.nu. Ni kan även ringa direkt till
kansliet på 018-430 25 80.
Nya personer på Saltkansliet
På tal om kansliet så har det hänt en hel del även där. Med detta brev får ni därför
en ny kontaktlista för oss som är anställda på Salt riks. Tveka inte att höra av er till
någon av oss om det är något ni undrar!

Salt - barn och unga i EFS
Box 23001, 750 23 Uppsala
018-4302580 salt@efs.nu
www.salt.efs.nu
Bg. 5790-5184

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 hemskt gärna får använda er av under höstens medlemsvärvning. (Släng era
gamla listor, då vi ibland uppdaterar dessa!) 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 eller betalning av medlemsavgift – som ska användas samtidigt. Nytt sedan förra året är att även
6-åringarna kan vara bidragsgrundande, samt att max 40% av medlemmarna får vara utanför åldersspannet 6-25 år (tyvärr var vi tvungna att stryka flera föreningar i vår senaste rapport till Ungdomsstyrelsen för att de hade för många äldre på sina listor). På Salts hemsida finns även kombinerade medlemslistor och närvarolistor för kommunalt aktivitetsstöd, för den som är intresserad av detta. (Klicka på
ikonen Nyttiga papper.)
I anslutning till detta skulle vi också 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 är med 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. (Samtidigt vill vi understryka att alla som skriver på listorna behöver uppmärksammas på
att de därmed blir medlemmar i Salt. Det är ju inga vanliga närvarokort det handlar om!)

Annat som är på gång
När det gäller hösten i övrigt är det sällan som vi har haft så mycket spännande på gång som under det
närmaste halvåret. Några exempel, som vi även skickar över flyers om:
• Scoutledarforum utanför Sundsvall den 19-21 oktober.
• Musikledarforum i Uppsala den 11-13 januari.
• Den ekumeniska barnledarkonferensen Jesus till barnen i Jönköping den 1-3 februari.
Det vore kul om vi fick ses på något av dessa arrangemang! Redan nu kan vi också tipsa om den
outreach, alltså kortare missionsresa, som vi planerar till Etiopien i januari. Det är en favorit i repris,
och målgruppen är inte minst ledare i åldrarna 20 år och uppåt. Mer info kommer senare, men kanske
är det din tur att åka denna gång?
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!
Salts rikskansli
PS. Visst prenumererar du på Salts nyhetsbrev via e-post? Vi har tre olika att välja mellan: ungdom,
barnledare och scoutledare. Om du inte får dem kan du skicka ett mail till salt@efs.nu så ordnar vi det!

