Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi
frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus.
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Spännande möjligheter
till sommaren och hösten!
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.

SÄTT AVTRYCK!
Det första som händer är att vi bjuder in till ungdomslägret Avtryck i
samband med EFS och Salts årskonferens i Hässleholm den 29 maj till
1 juni. Förutom 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 konferens.efs.nu.

UPPTÄCK BÖNEN!
Redan nu vill vi också nämna den lärjungaskola som anordnas på Kornhill i Halmstad den 25–27
juli. Salt riks finns med på ett hörn, och det kommer att ges goda möjligheter att fördjupas inte minst i
bönens värld. Dessutom med närhet till en av Sveriges bästa beacher!

VAR REDO!
Årets stora lägerhändelse i Salt är annars Patrullriks i Gärdsmark den 2–9
augusti. Där vill vi särskilt slå ett slag för Äventyrsbyn för dig som går i högstadiet eller gymnasiet. Patrullriks anordnas bara vart tredje år, så det gäller att
passa på. Totalt räknar vi med ca 1700 deltagare och ledare.
Mer info på www.patrullriks.nu.

Salt – barn och unga i EFS
Box 23001, 750 23 Uppsala
018-430 25 80 salt@efs.nu
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FÖLJ MIG!
Inför höstterminen bjuder vi slutligen också in till EFS och Salts gemensamma missionskonferens Följ
mig, som blir i Uppsala den 15–17 augusti. Ett spännande tillfälle att lära sig mer om mission i Sverige
och internationell, att bli utmanad i vårt gemensamma missionsuppdrag och lyssna till många intressanta talare och teman. Håll utkik efter mer info.
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jungaskap
fem månader av fordjupat lar
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BLI VOLONTÄR?
Apropå det internationella arbetet vill vi 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.

TEAM- ELLER BIBELÅR?
Sist men inte minst finns det möjlighet att via Salt, eller någon av EFS folkhögskolor, göra ett teameller 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 salt.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 900-9903 och skriv ”gåva till Salt” i meddelanderutan. Mer info
finns under ”Ge en gåva” på Salts hemsida.

