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Sedan 1988 organiseras EFS, och sedan 2006 Salts, scoutverksamhet under 

namnet EFS Scout. EFS Scouts stora mervärde är att vi bedriver scouting på 

kristen grund. Konkret innebär detta att vi är en del av ett lokalt försam-

lingssammanhang och att vi, utöver det som scouting alltid har handlat om, 

vill hjälpa våra medlemmar till en personlig kristen tro.

Både inom EFS och Salt finns en stor kunskap om barn- och ungdoms-

arbete, och många av våra lokala ledare har lång erfarenhet av grupp- och 

lägerverksamhet. På central nivå arbetar vi med scoutfrågor genom Salts 

rikskansli och genom Salts Centrala Scoututskott (CSU). CSU behandlar 

gemensamma frågor för EFS Scout som har med samordning, strategi och 

anslutningen till Scouterna Sverige att göra. CSU fungerar som ett utskott 

till Salts styrelse, men också som ett representantskap för distrikten. Alla 

våra distrikt har rätt att nominera varsin person till utskottet (två för Väster-

botten).

Andlighet har från början varit en grundläggande del i scouting. Rörelsens 

grundare Robert Baden Powell menade att scouting var kristendom i prak-

tiken, att älska Gud och att älska sin nästa. Någon organisatorisk koppling 

till kyrkan fanns däremot inte från början.

I Sverige blev scouting en organiserad del av kyrklig verksamhet bland an-

nat genom Baptistscouts bildande på 1930-talet som en sektion i KFUM:s 

scoutförbund. Idag förekommer Scouting inom de flesta samfund.

Under 1960-talet, samtidigt som en omfattande förnyelse skedde av scout-

rörelsen i Sverige, påbörjades en scoutliknande utveckling inom EFS flick- 

och pojkgrupper (FG/PG) med lag och lösen, dräkt, märken och patrull-

system. EFS arrangerade det första Patrullrikslägret 1966. Lägret har sedan 

dess hållits vart tredje år vilket har haft stor betydelse för utvecklingen av 

den lokala verksamheten och för scoutläger i EFS-distrikten. På de senaste 

lägren har vi haft knappt 2000 deltagare och ledare.

1988 anslöt sig EFS till scoutrörelsen som en sektion i KFUK-KFUM:s 

scoutförbund under namnet EFS Scout och med ett eget sektionsmärke.* 

Sedan 2006 organiseras EFS Scout genom EFS barn- och ungdomsorga-

nisation Salt, och från 2013 är vi en självständig samverkansorganisation i 

Scouterna Sverige. 

* EFS Scouts sektionsmärke bygger på samma utförande som KFUK-KFUM:s 

Scoutförbundsmärke och har dessutom ett kors. Korsets är en symbol för Jesus och 

evangeliet och är den viktigaste symbolen för den kristna kyrkan. 

EFS Scout – en presentation...

… och det här är vår historia

Salts scoutkonsulent heter Pia Fahlgren, nå
henne på pia.fahlgren@

efs.nu eller 0702-877124.
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