
Räkna med Bibeln är ett nyproducerat material för söndagsskolan och andra barngrup-
per. Materialet tar upp ämnen som är grundläggande för den kristna tron: skapelsen, vem är Gud, 
Jesu liv, död och uppståndelse samt vilka var lärjungarna? Det finns gott om lekar, draman och 
uppgifter som man kan använda sig av för att göra undervisningen intressant och rolig för bar-
nen.

Materialet är framtaget av Sussie Kårlin (distriktkonsulent i Sydöst- Sverige) i samarbete med Va-
sakyrkan i Kalmar. Räkna med Bibeln är enkelt att använda med tydliga instruktioner för ledarna. 
Materialet är skrivet för barn i förskoleåldern till mellanstadiet.

För mer information eller om du vill beställa materialet, hör av dig till Salts kansli:
salt@efs.svenskakyrkan.se

Just dé är en tidning som riktar sig mot barn i åldrarna 8 till 13 år. Man vill vara ett relevant, 
spännande och roligt magasin för barn idag. Tidningen vilar på en kristen värdegrund och man 
vill vara en positiv kraft i samhället. Du kan läsa mer om tidningen på www.justde.se.

Salt och Just dé har inlett ett samarbete vilket bland annat innebär att Salt bidrar med material 
till tidningen i form av foto och text. Det kan till exempel vara artiklar om läger, personporträtt 
och tips om aktiviteter.  Om något kul är på gång i er grupp så får ni gärna höra av er till Salts 
barn- och scoukonsulent Nanne Näslund så kanske det kan bli ett reportage eller en artikel?! Un-
der sommarens läger, ute i distrikten, vill Salt vara med och dela ut Just dé för att tidningen skall 
bli känd runt i landet. 

Vill du beställa tidningar till ett läger eller om du vill ha mer information, hör av dig till Salts 
kansli: nanne.naslund@efs.svenskakyrkan.se

P-riks är verkligen något att se fram emot; ett härligt scoutläger i Norrbotten! Boka redan nu in 
27 juli - 2 augusti 2008!

Patrullriks arrangeras för 14:e gången nästa sommar och är Salts största evenemang! Alla som vill 
pröva på scoutlivet är välkomna att vara med. Det blir ett läger med ”3 läger i 1”. Ett scoutläger 
för dig som är född-98 eller tidigare, ett familjeläger för barn och vuxna som vill pröva på scou-
ting och samtidigt delta i P-riks och ett Rover- /tonårsläger för dig som är född -93 eller tidigare.  

För mer information, hör av dig till Salts kansli: nanne.naslund@efs.svenskakyrkan.se
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