Uppsala 110830
Hej!

Var med och upplev ...

Hoppas att sommaren har varit god! På Salt riks ser vi i alla fall med stor tacksamhet Gå in på hemsidan!
r och låt
tillbaka på de senaste månaderna. Sommarens stora höjdpunkt var naturligtvis Patrull- Lädigs meinspireras
riks i Sällerhög, med 1500 scouter i alla åldrar samlade. För första gången anordnade vi
också två olika TEJP-läger, och vi sände ut ett (om än ganska litet) team till Mordvinien i
Ryssland. En rolig sak är också att vi på våra olika arrangemang hade internationella gäster
från bland annat Indien, Malawi, Tyskland och England!
Men nu är det höstupptakten som gäller. Som vanligt får ni med detta brev ett exemplar
av Salts medlemslista, som ni hemskt gärna får använda er av under höstens medlemswww.patrullriks.nu
värvning. 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 resp betalning av
medlemsavgift – som ska användas samtidigt. 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!)
Till vår stora glädje kan vi inför höstens arbete presentera ett alldeles nytt material om att
förmedla tron i hemmet. Det bästa du har vänder sig till dig som har barn eller barnbarn
mellan 0 och 12 år, och som brottas med frågan om hur du kan ge dessa en positiv bild av
Jesus och det kristna livet. Materialet har formatet av ett magasin och är indelat i tio korta
avsnitt med input, tips och samtalsfrågor. Berätta gärna om Det bästa du har i era lokala
Saltföreningar! Kanske ska ni rentav beställa en bunt och sälj/dela ut till exempelvis föräldrarna till barnen i era barngrupper? Priset är endast 75 kr/styck, med mängdrabatt om
man beställer minst 10 ex. Som vanligt är det Salts webbutik som är det enklaste sättet att
få tag på materialet: www.salt.efs.nu, men självklart kan du också ringa in din beställning
(då är det 018-430 25 80 som gäller).

OM ATT FÖRMEDLA TRON TILL SINA BARN

DET BÄSTA
DU HAR

ETT SAMTALSMATERIAL FÖR DIg MED BARN upp TILL 12 åR
från Salt – barn och unga i EfS

Sedan tidigare finns det ju också en hel del andra material att beställa från Salt. Under hösten räknar vi med att
vårt efterlängtade barnsångsmaterial Salta sånger ska komma ut, men medan vi väntar på detta kan vi slå ett slag
för våra tidigare produkter: Ledarmaterialet Att följa och leda, barnmaterialet Räkna med Bibeln och musikmaterialet Jag Vill Va’ Med. Dessutom har vi fortfarande våra ungdomsböcker En Josuageneration och Församlingen i
lager. Detta och mycket annat – till exempel jättefina Salt- och BIAL-tröjor – finns att beställa på www.salt.efs.nu.
Till höstens nyheter hör också att Salts ungdomstidning Timoteus kommer att göras om till ett elektroniskt nyhetsbrev. Samtidigt passar vi på att nischa vår information så att man kan abonnera på våra nyhetsbrev antingen till
ungdomar, ledare eller scouter. Alla som tidigare har fått Timoteus hem i brevlådan, och som vi har en mailadress
till, kommer att få våra nyhetsbrev automatiskt. Men om du vet med dig att du inte står med i vårt digitala register
ber vi dig att skicka in din mailadress till oss på kansliet. Enklast är att du hör av dig på Saltmailen: salt@efs.nu.

Allra sist vill vi också få berätta om en satsning som kommer att erbjudas nu i vinter, och som i första hand vänder sig till dig som fungerar som ledare inom Salt eller EFS. För första gången kommer vi nämligen att inbjuda
till en kortare missionsresa i Etiopien, där vi får följa våra vänner i WSG (Win Souls for God) på en outreach
i landets södra delar alternativt på fotbollsmission i Addis Abeba. Före och efter resan blir det gemenskap och undervisning i WSG:s regi, och vi tror att det kommer att bli en mycket spännande resa! Mer information kommer
senare.
Allt gott 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

