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HEJ!

Hoppas att sommaren har varit god! På Salt har vi nu kommit igång efter ett ovanligt lugnt sommar-
uppehåll. Vi hade ett fint TEJP-läger på Storstrand, men i övrigt laddar vi upp inför nästa års stora 
lägerbegivenhet: Patrullriks i Gärdsmark. 

Även det omfattande arbetet med skatten har i år gått mycket bra. Höstens terminspaket är färdigt, 
och ska vid det här laget ha nått fram till alla abonnenter. (Om ni ännu inte har kollat in skatten, och 
de mycket goda ledarresurser som ingår i detta material, kan ni förslagsvis gå in på www.skatten.nu och 
läsa!)

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 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!

Ni är världens ljus. 
En stad uppe på ett berg 

kan inte döljas [...] På samma 
sätt skall ert ljus lysa för 

människorna, så att de ser 
era goda gärningar och prisar 

er fader i himlen.

MATT 5:14+16



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 oanvända listor, då vi ibland uppdaterar dessa!) Som vi tidigare har informerat om är ”grundre-
geln” 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 även 6-åringarna numera är bidragsgrundande, samt att max 40% av medlemmarna får vara 
utanför åldersspannet 6-25 år (både i fråga om ledare och söndagsskolbarn kan det alltså bli ”för mycket 
av det goda”!). På Salts hemsida finns 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 förening-
ens 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!)

SCOUTLEDARFORUM OCH OUTREACH

När det gäller hösten i övrigt så får ni med detta utskick en inbjudan till 
Scoutledarforum den 25-27 oktober. Forumet är förlagt till Färgen-
gården utanför Alingsås. Både ni som har scouter och ni som har 
scoutliknande verksamhet är välkomna, och för er som kom-
mer norrifrån finns det goda flygmöjligheter från både Luleå 
och Umeå. Salt står för boendet, och dessutom har distrikten 
lovat att bidra till resan. Hoppas att vi blir många som tar sig 
tid att komma!

Redan nu vill vi också slå ett slag för den outreach, alltså kor-
tare 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 elektroniska nyhetsbrev? 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!


