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Salts organisation
Basen för Salts arbete är de lokala 
föreningarna. Dessa är anslutna till 
Salt riks och, där sådant finns, Salts 
distrikt. Ansvaret för kontakten mellan 
distrikts- och lokalplanet ligger dock 
på de flesta håll på EFS. Salt har på 
alla nivåer en demokratisk struktur, 
något som också krävs för att Salt 
ska ha rätt till stats- och 
landstingsbidrag.

Styrelsens arbete
Salts styrelse har under våren bestått 
av Charlotte Erdtman (ordf ), Samuel 
Hellgren (vice ordf ), Evelina Andersson 
(sekr), Lovisa Fahlgren, Tobias Graaf, 
Markus Holmström, Joel Lindén, Nils 
J Lundgren, Maria W Persson, Michael 
Rastas, Lovisa Schmidt och Fannie 
Thomasson.

Under hösten har styrelsen bestått 
av Charlotte Erdtman (ordf ), Nils 
J Lundgren (vice ordf ), Evelina 
Andersson (sekr), Viktor Andersson, 
Lovisa Bergner, Tobias Graaf, Petrus 
Halvarsson, Samuel Hellgren, Malin 

Henrysson, Robert Strand, Fannie 
Thomasson och Maria Wiberg Persson.

Under 2013 har styrelsen haft 
sju protokollförda sammanträden, 
varav ett konstituerande och ett via 
telefon, under sammanlagt tretton 
dagar (telefonmötet undantaget). 
Viktiga frågor har varit barn och 
söndagskola samt kristet ledarskap och 
ledarutveckling som resulterat i några 
samtalsdokument.

Föreningsstatistik
Salt hade vid 2013 års utgång 138 
anslutna föreningar, varav 17 var 
vilande. Den medlemsstatistik som 
rapporterades in till Salt vid 2014 års 
början visar att Salt under 2013 hade 
7364 medlemmar, varav 6412 mellan 
6 och 25 år. Detta är en minskning 
med 29 medlemmar jämfört med året 
innan. Antalet medlemmar mellan 6 
och 25 år 2013 ligger till grund för 
statsbidragen till Salt för 2015.

Inledning
Två sätt att beskriva 2013 är att det har gått i barnens och ekumenikens tecken. Arbetet med söndagsskolmaterialet skatten 
har fortsatt – och även expanderat. Inte minst viktigt får våra anställdas del är att vi har börjat få lite mer rutin på arbetet, 
nu när allt inte längre behöver göras för första gången. skatten fortsätter dock att prägla arbetet på kansliet, och hälften av 
personalstyrkan är direkt involverad i projektet.

En av de saker som har vuxit fram i spåren av skatten är den nationella barnledarkonferens som anordnades i Jönköping 
i februari. Aldrig tidigare har så många olika samfund och församlingar stått som inbjudare till en ledarkonferens i Sverige! 
Visionen för konferensen bärs vidare av ett nystartat nationellt söndagsskolnätverk, där Salts generalsekreterare fungerar som 
ordförande.

Även på andra områden blomstrar ekumeniken. I oktober deltog styrelsen i ett gemensamt dygn för riksstyrelserna från 
Sveriges kristna barn- och ungdomsorganisationer, där de flesta större organisationerna hade åtminstone delar av sina styrelser 
representerade. Även på scoutsidan pågår samtal där bland annat EFS Scout och Equmeniascout har fått en god och nära relation.

2013 har vidare varit ett år av strategiska samtal, både i styrelse/kansli och med EFS distriktskonsulenter och ledningsgrupp. 
Ett samtalsmaterial om ledartillsättning har tagits fram, och delar av strategisamtalen har kretsat just kring den framtida 
ledarutvecklingen i Salt och EFS.

I media har Salt varit ovanligt synliga genom vår generalsekreterares skrivande kring RFSU:s sexualundervisningsmaterial samt 
genom ett inlägg om Jesu exklusivitet i tidningen Dagen. Sist men inte minst har vi för första gången i historien kunnat skicka 
tre volontärer till Burma, något vi känner stor glädje över.

Styrelsens ambition är att allt Salts arbete ska ske i syftesparagrafens anda: att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till 
tro på och följa Jesus Kristus. I det följande vill vi redogöra för vad detta har inneburit under 2013.

INLEDNING
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Ekonomi
För 2013 fick Salt drygt 2,1 miljoner kr i 
statsbidrag. Vi fick även ett bidrag på ca 
437 000 kr från Svenska Missionsrådet 
för vårt volontärprogram, och vi fick 
en delad rikskollekt i Svenska kyrkan 
på ca 454 000 kr. Övriga bidrag, 
utöver gåvor och kollekter, kom från 
Lunds Missionssällskap samt från 
våra folkhögskolesamarbeten. Under 
året inkom också ett testamente från 
Nils Georg Juhlin vilket vi är mycket 
tacksamma för.

Föreningsbidragen på 25 kr/
medlem + försäkring betalades ut till 
alla lokala föreningar. Utöver löpande 
kostnader för exempelvis styrelse 
och anställda utgjorde satsningen på 
söndagsskolmaterialet skatten den 
enskilt största budgetposten. 

Givandet till Salt ökade något under 
2013 och vi gläds åt att vi även tycks ha 
blivit ett etablerat ändamål för Svenska 
kyrkans rikskollekter.

Anställda
Hela året
Martin Alexandersson arbetade som 
ungdomskonsulent på 50 %; på övriga 
50% var han tjänstledig för arbete på 
EFS. 

Olof Edsinger arbetade heltid som 
generalsekreterare under hela perioden 
men var tjänstledig på 10% under 
delar av våren för undervisning på 
Johannelunds bibelskola. 

Markus Holmström vikarierade 
som

 

kommunikatör på 50 % samt under 
våren som stöd till generalsekreteraren 
på 10 %, med 15 % utökning under 
våren för att täcka upp för Nanne 
Näslund.

Nanne Näslund arbetade heltid 
som barn- och musikkonsulent under 
hela perioden, men var under våren 
sjukskriven på mellan 50 och 25 %. 
Från den 1 maj var hon tjänstledig på 
40 % för tjänst på EFS Mittnorrland. 

Linnéa Svensmark arbetade heltid 
som ekonom och statistikansvarig 
under hela perioden. Linnéas tjänst 
delas med EFS riks i utbyte mot diverse 
andra tjänster från Administrativa 
avdelningen.

Utöver detta arbetade Sara Starfelt 
på 15 % som skatten-konsulent och 
Sofia Svensson 10 % som BIAL-
konsulent.

Helena Cashin var under hela 
året tjänstledig från sin tjänst som 
informatör och administratör. 
Viktoria Nordén var, så när som på 
10 %, tjänstledig från sin tjänst som 
missionskonsulent.

Våren
Pia Fahlgren arbetade som scout-
konsulent på 50 % fram till sommaren.

Vincent Ihlberg arbetade som Team 
Jesus Generation-konsulent på mellan 
25 och 40 %. Inför höstterminen 
togs hans tjänst över av Hållands 
folkhögskola; han ingick dock fortsatt 
i Salts arbetslag.

Jessica Svahn vikarierade som 
missionskonsulent på 50 % samt som 
kommunikatör på 20 % fram till 
sommaren, med 30 respektive 15 % 
utökning under våren för att täcka upp 
för Nanne Näslund.

Hösten
Emelie Westin vikarierade som 
missionskonsulent på 40 % från den 1 
augusti.

Johanna Björkman vikarierade 
som barn- och ungdomskonsulent på 
70 % från den 1 augusti.

Anders Brunnegård arbetade som 
scoutkonsulent på 75 % från den 1 
augusti.

Tjänstevolymen under året pendlade 
något, men var under hösten 590 %.

Salts Sverigearbete
Läger och konferenser
EFS och Salts musikledarforum 
anordandes 11–13 januari på 
Johannelunds teologiska högskola i 
Uppsala. Målgruppen var anställda 
och ideella musikledare inom EFS 
och Salt. Totalt samlades 60 personer, 
30 anställda och 30 ideella, från hela 
landet till seminarier, gudstjänster och 
utbildning kring musiken i kyrkan.

Den 25–27 januari an-
ordnades Mission Possible, en 
ungdomsledarhelg i Partille där Salt var 
medarrangör. Helgen innehöll bland 
annat undervisning och gemenskap 
och fick ett väldigt gott genomslag. 

Den 1–3 februari arrangerades 
för första gången en ekumenisk 
barnledarkonferens i Jönköping. 
Planering och genomförande skedde i 
samarbete med tio andra organisationer, 
en helt unik förutsättning som gav 
många positiva resultat i spridning 
och uppslutning. Från Salt fanns Olof 
Edsinger och Nanne Näslund med i 
planeringsarbetet. Antalet deltagare 
uppgick till ca 1000, ett fantastiskt 
antal men tanke på att det var första 
gången. 

Den 9–12 maj arrangerades EFS 
och Salts årskonferens i Örnsköldsvik. 
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Delar av programmet, liksom Salts 
årsmöte den 10 maj, genomfördes i 
Salts regi. Ungdomskonferensen gick 
under namnet Avtryck och riktade 
sig till ungdomar i åldern 15–25 år. 
Barn- och tonårskonferensen hade 99 
deltagare och Avtryck hade 56 deltagare 
och ledare. Antalet röstberättigade 
ombud på årsmötet var 53 stycken. 
Tema: Följ mig.

Under konferensen fanns Salt även 
representerat på EFS strategiförmiddag 
fredagen den 10 maj genom 
generalsekreteraren Olof Edsinger.
Den 6–11 augusti arrangerades för 
andra gången ungdomslägret TEJP 
på Storstrand. Målgruppen var 
ungdomar och unga vuxna 
i åldrarna 16–26 år och 
sammanlagt deltog runt 
140 deltagare och ledare; 
på flera kvällsmöten 
var antalet det dubbla. 
Tema: Kom till Källan.

Den 24–27 oktober 
var Salt medarrangör 
till Oktoberfäst 
i Skellefteå, en 
fristående kristen 
konferens. Konferensen 
samlande ca  300 
personer till gudstjänster, 
seminarier och gemenskap, 
varav 160 även övernattade. 
Tema: För dig som vill fästa 
med Jesus. 

Samtidigt, den 25–27 oktober 
anordnades Salts Scoutledarforum 
på Färgengården utanför Alingsås. 
Trettio ledare från hela landet samlades 
för kurs- och inspirationsdagar kring 
Salt, Scouterna och EFS Scout. Kursen 
Trygga Möten ingick och hölls av två 
gäster från Equmenia. En mycket 
uppskattad helg.

Under nyårshelgen 13/14 
arrangerades Livskraft på fyra olika 
ställen runtom i landet. Målgruppen 
för dessa läger är årskurs 9 och uppåt. 
Sammanlagt deltog 527 deltagare och 
ledare på de olika lägren, vilket är en 
betydande minskning jämfört med 
tidigare år.

Team Jesus Generation
Team Jesus Generation (TJG) är 
Salts teamträningsskola i Sverige. 
Församlingar som vill ha ett team 
kan själv rekrytera ungdomar och 
organisera det genom TJG eller ansöka 
om att få ett team placerat hos sig med 
ungdomar som sökt till programmet. 
Praktik i församlingar och skolor varvas 
med undervisning. Under våren hade 
TJG totalt 12 teamare på tre platser: 
Umeå, Kungälv och Partille.

Team Jesus Generation har under 
2013 avslutat det tidigare samarbetet 
med Credo och ELU. Numera 
ligger utbildningen inom Hållands 
folkhögskolas ram och flera av 
utbildningsveckorna är förlagda till 
Hålland. Augusti 2013 startade det 
nya teamåret med totalt 12 teamare 
fördelade på fyra team, i Partille, 
Lysekil, Borås och Lerberget. Salts 
Team Jesus Generation-konsulent 
Vincent Ihlberg är från och med hösten 
anställd av Hållands folkhögskola på 
30%.

Barn och söndagsskola
2013 har till stora delar dominerats 
av arbetet med skatten. Intresset för 
materialet har varit stort, och som mest 
har vi under året varit uppe i knappt 
300 abonnenter. En del sammanhang 
har dock valt att upphöra med sitt 
abonnemang, vilket gör att antalet 
abonnenter går lite upp och ner. 

Jämfört med 2012 har vi 
fått betydligt bättre rutiner för 
produktionen av skatten-materialet. 
Vi gör ju inte längre allt för första 
gången. Därmed har vi också kunnat 
fortsätta att utveckla materialet utifrån 

den feedback som vi har fått in från 
våra abonnenter. Vi får väldigt 

mycket positiv respons!
En stor sak under 

året som berör barn 
och söndagsskola 
är den nationella 
barnledarkonferens 
som Salt var med 
och tog initiativ till 
och som hade en 
unik bredd i fråga 
om inbjudande 
organisationer och 

församlingar – från 
Katolska kyrkan till 

Livets Ord. Konferensen 
har även lett till 

bildandet av det nationella 
söndagsskolnätverk som 

under året har burit visionen 
och erfarenheterna från konferensen 
vidare. En stor glädje för oss som barn- 
och ungdomsorganisation!

Även på musikfronten har det hänt 
en del. Redan i januari fanns Salt med 
som arrangör av Musikledarforum 
i Uppsala. Under slutet av året fick vi 
också klart med en plan för att under 
2014 lansera Soul Children i Sverige 
– ett norskt körarbete med fokus på 
tweens (10-16 år).

Scouting
När det nya året (2013) började 
blev Salt en av tre fristående 
samverkansorganisationer med 
Scouterna Sverige. Detta är något 
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som vi har längtat efter i mer än 20 år! 
Därmed avslutade EFS Scout den era 
då vi haft avtal med KFUK-KFUM:s 
scoutförbund. Vi får nu stå på egna ben 
och Centrala Scoututskottet, CSU, får 
ta ansvaret för fler nya scoutkontakter, 
främst nationellt. Detta var också 
första året som vi själva fakturerade 
Scouternas medlemsavgift till våra 
kårer, något som avlöpte utan större 
problem.

Vår scoutkonsulent Pia Fahlgren 
arbetade fram till sommaren, och hann 
bland annat bygga upp ett register med 
alla våra scoutkårer och även ringa runt 
till de flesta av dessa. Den 1 augusti 
efterträddes Pia av Anders Brunnegård. 
I samband med detta kunde tjänsten 
också höjas från 50 % till 75 %. 
Kontoret är som tidigare i EFS-kyrkan 
i Skellefteå.

I oktober hölls Scoutledarforum på 
Färgengården i Alingsås.

Planeringen för Patrullriks i 
Västerbotten har accelererat och nu 
laddar vi för Patrullriks i Gärdsmark 
2014!

Utskott, råd och arbetsgrupper
Under året har Salts styrelse haft 
följande utskott och råd: 
• Centrala Scoututskottet, med Joel 

Lindén (vt) och Petrus Halvarsson 
(ht) som styrelsens representant. 
Övriga ledamöter har varit Stig 
Nilsson (Norrbotten), Mikael 
Marklund (Norra Västerbotten, 
ordf ), Ylva Lidström (Södra 
Västerbotten), Jörgen Kjellman 
(Mittnorrland), Petrus Halvarsson 
(Mittsverige, vt), Susanna 
Jerlström (Mittsverige, ht), Simon 
Fjällman (Västsverige, vt), Josefin 
Jakobsson (Sydöst-Sverige, ht), Pia 
Fahlgren (kansliet, vt), och Anders 
Brunnegård (kansliet, ht). Under 
2013 har Västsverige (ht) och 
Sydsverige inte saknat representant i 
Centrala scoututskottet.

• EFS och Salts Centrala 
Musikutskott, med Samuel Hellgren 
(vt) och Malin Henrysson (ht) som 
Salts representant.

• Salts teologiska råd, med Lovisa 
Fahlgren, Petrus Halvarsson 
(ht), Malin Henrysson (ht) och 

Michael Rastas (vt) som styrelsens 
representanter. Övriga ledamöter 
har varit Olof Edsinger, Stefan 
Holmström och Tomas Nygren.

• Salts informationsutskott, med 
Viktor Andersson (vt) och Tobias 
Graaf som styrelsens representanter. 
Övriga ledamöter har varit Martin 
Gunséus , Markus Holmström och 
Malena Nilsved (vt).

Representanter från styrelsen 
har även funnits med i följande 
arbetsgrupper:
• Arbetsgruppen för Barn i alla länder 

(BIAL).
• Arbetsgruppen för Enkel livsstil i Salt.
• Arbetsgrupperna för Salts barn- 

och ungdomskonferenser på 
årskonferensen.

• EFS internationella råd.
• EFS styrelses 

valberedningskommitté.
• Strategidag kring 

ungdomsverksamheten med 
distriktskonsulenter och EFS 
ledningsgrupp samt representanter 
från Salts kansli.

Teamarna från Team Jesus Generation, Draget-jubiléeum i Vårgårda och uppladdning inför Patrullriks 2014. 
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Salts internationella arbete
Outreach
I januari genomfördes för andra gången 
en Outreach till Etiopien tillsammans 
med WSG, EECMY och kristna 
somalier i Addis Abeba. 12 personer 
från Sverige deltog och var borta under 
tidsperioden 1–13 januari. På plats 
i Addis Abeba fick gruppen ta del av 
undervisning och närvara vid olika 
samlingar med våra samarbetspartners. 
Gruppen delades även upp i två team, 
ett med inriktning på kristna somalier 
och ett på att vara en del av Kolfe – ett 
projekt som jobbar med barn i Addis 
Abeba. Outreachen stöttades med 
medel från Lunds missionssällskap.

Volontärprogrammet
2013 skickade Salt ut sex volontärer – 
tre till Argentina och (för första gången) 
tre till Burma. Annika  Nilsson hade 
sin praktikplats på dagcentrat Centro 
Comunitario Renuevo i Buenos Aires 
där hon fick finnas till för barnen och 

vara en extra hjälp för lärarna. Benjamin 
Ahlgren och Andrea Carlson bodde i 
Salta i norra Argentina och arbetade 
med församlingen Comunidad Suya. 
De arbetade bland annat med hemlösa, 
deltog vid gudstjänster och undervisade 
om värderingar i grundskolan. I Burma 
hade vi Agnes Perbo, Maria Svensson 
och Lina Rosenkvist som arbetade med 
att lära ut engelska samt fick var en del 
av DMM:s hemförsamlingsarbete. Alla 
volontärplatserna har upplevts som 
positiva.

Samtliga volontärer arbetade mellan 
september 2013 och februari 2014. 
Programmet finansierades till stor del 
av Sidabidrag som söktes via SMR. 

BIAL
Barn i alla länder – BIAL – är barnens 
egen missionssatsning och sker i 
samarbete med EFS. Under 2013 
samlades drygt 2 miljoner kr in till 
projekt i Eritrea, Etiopien, Malawi, 
Indien, Tanzania och Mellanöstern. 

Salts söndagsskolsatsning skatten 
är också ett av givarändamålen. Våra 
särskilda BIAL-missionärer har varit 
Ulf Ekängen i Tanzania och Sennait 
Erichsen i Etiopien. Sennait avslutade 
i och med årets slut sitt BIAL-uppdrag 
och vi fick två nya BIAL-missionärer: 
Viktoria Nordén i Addis Ababa, 
Etiopien och Maria Polback i Mwanza, 
Tanzania. 

BIAL har en arbetsgrupp där 
en representant från alla distrikt 
ska sitta med, i dagsläget saknas 
dock representanter från Sydöst, 
Mittnorrland och Norrbotten. 
Gruppen har till största del haft 
telefonmöten men träffades i samband 
med att de höll i BIAL-inslag på 
barnens konferens under årsmötet i 
Örnsköldsvik. 

Som ett hjälpmedel till barnledare 
och inspiration för barn har BIAL i fem 
nummer av Budbäraren haft en egen 
sida med berättelser från projekten och 
tips på aktiviteter.
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Överst: Under hösten sändes sex volontärer ut från Salt. Tre till Argentina, tre till Burma. Nederst: Insamlingen till BIAL slog rekord under 2013.  
Höger: Outreachen till Etiopien gav möjlighet till många givande samtal. 
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BARA EN 
SIDA KVAR!

Salts kommunikations- och 
informationsarbete

All Salts verksamhet har under året 
omgärdats av ett gediget informations- 
och kommunikationsarbete. 

Annonser för framförallt skatten 
och Volontärprogrammet har 
publicerats i tidningar som Dagen, 
Kyrkans tidning, Världen idag, 
Sändaren, Amos och IKON 1931, 
i vissa fall även på tidningarnas 
hemsidor. Dessutom har Salt under 
2013 medverkat med en sida i fem 
nummer av EFS medlemstidning 
Budbäraren samt med information på 
tidningens informationssidor.

Hemsidor
Salt har under 2013 drivit följande 
hemsidor:
• salt.efs.nu – hemsida för hela 

organisationen.
• avtryck.efs.nu – hemsida för 

ungdomskonferensen under 
årskonferensen.

• tejp.efs.nu – hemsida för 
ungdomslägret TEJP (nyproduktion 
under 2013).

• livskraft.efs.nu – hemsida för de fyra 
Livskraftslägren.

• bial.efs.nu – hemsida för Barn I Alla 
Länder.

• skatten.nu – hemsida för 
söndagsskolematerialet skatten – 
på äventyr med Gud.

• webbutik.skatten.nu – webbutik för 
prenumeranter på skatten.

• patrullriks.nu – hemsida för 
scoutlägret Patrullriks 2014 
(nyproduktion under 2013)

Nyhetsmail
Nyhetsmail från Salt har under 2013 
skickats ut i fyra olika kategorier: 
Ungdomar (15-25 år), barnledare, 
Scoutledare samt (från och med 
oktober) nyhetsmail till alla dessa 
kategorier och andra EFS:are och 
intressenter som registrerat sig för 
nyhetsmailet. Dessutom har elva 
nyhetsmail skickats ut till skattens 
abonnenter. 

Sociala media
På sociala medier har Salt främst synts 
på Facebook och Twitter. Förutom 
Salts kanaler i dessa forum har skatten 
och Patrullriks haft egna Facebook-
sidor. Utöver löpande uppdateringar 
och inspiration publicerades på Salts 
Facebooksida en mycket uppskattad 
adventskalender med skattens maskot 
Gulliver; en bild eller film varje dag 
under perioden 1–24 december. 

Foldrar, profilprodukter och 
litteraturutgivning
Salt har under året gett ut följande 
foldrar, flyers och affischer:
• Visitkort för Avtryck på EFS och 

Salts årskonferens
• Affisch för Avtryck på EFS och Salts 

årskonferens
• Tackkort till alla Saltföreningar som 

rapporterat in statistiken
• Flyer för Team Jesus generation
• Folder för TEJP
• Affisch för TEJP
• Flyer för Scoutledarforum 2013
• Flyer för Livskraft Polar/Norr, Mitt 

och Syd 
• Affisch för Outreachen till Etiopien i 

januari 2014
• Julkort med Salts personal
• E-bok Församlingen
• E-bok Välsignat givande 
• Projektmaterial inför Patrullriks 

2014
• Projektfolder Patrullriks 2014
• Affisch för Patrullriks 2014
• Rekryteringsfolder för Patrullriks 

2014
• Förberedelsematerial för Patrullriks 

2014, Lägerdax

Salt har under året tagit fram följande 
profilprodukter
• BIAL gympa-/skopåse
• BIAL blyertspenna
• BIAL gnuggis (låtsastatuering) med 

Rafael

I tillägg till detta har vi för skatten 
köpt in/producerat och gett ut följande:
• Folder om Leva livet och skatten
• Ballong skatten orange 
• Eftertanke-mattor

Till terminsmaterialet ht 2013:
• Terminshäfte
• Resurs-CD/DVD
• Utskrift av Samlingsvägledningar 
• Berättarbilder Rut & Änkans gåva 

(affisch-paket)
• Tala-måla-bild Josef och ängeln
• Tala-måla-bild En sjuk man vid 

Betesta botas
• Affisch om Etiopien
• Affisch Välkommen till skatten
• Affisch I den här kyrkan använder vi 

oss av skatten 

Till terminsmaterialet vt 2014:
• Terminshäfte 
• Resurs-CD/DVD 
• Utskrift av Samlingsvägledningar 
• Berättarbilder Den tolvårige 

Jesus i templet & Saul på väg till 
Damaskus (affisch-paket)

• Tala-måla-bild Jesus döps och frestas
• Tala-måla-bild Kvinnan som smorde 

Jesus fötter
• Affisch Ljusböner

Ett material för söndagsskola  

och andra barngrupper

– på äventyr med Gud

– på äventyr med Gud

text
text 
text

– på äventyr med Gud

– på äventyr med Gud

KONFERENS

Dato: 23. -24. mars

Sted: En kirke 

Göteborg ex

– på äventyr med Gud – på äventyr med Gud – på äventyr med Gud

– på äventyr med Gud

KONFERENS
Dato, sted

Hovedlogo:

Til annen bruk, gult skinn, ex 

konferanser el.l.:

Varianter:

Pantone 1665 C, 485 C og hvit

Under: liggende logo-variant

ÅRSTEMA:
Jesus är vägen, sanningen och livet

VÅR

2013

PROJEKT:
PATRULLRIKS
2014

Ett komplett studiematerial för 
tolv scoutsamlingar. 



Slutord och tankar inför framtiden
Ännu ett händelserikt år är till ända. Vår upplevelse är att Salt under 2013 har kunnat beskrivas just med de ledord som vi så 
gärna beskriver vårt uppdrag med: att vi vill vara en Jesusrörelse, en missionsrörelse, en bibelrörelse, en pionjärrörelse och en 
bönerörelse.

I vår spaning inför 2014 ser vi också att mycket av detta kommer att fortsätta. Redan från första januari gick vi in i ett 
gemensamt böneår med vår moderrörelse EFS. Tillsammans med EFS förbereder vi också för en medvandrarsatsning som 
vi hoppas ska kunna bidra till goda generationsmöten runtom i vårt land. Nya initiativ tas vidare genom att det norska Soul 
Children-arbetet lanseras i Sverige, med Salt som huvudman.

På lägerfronten tar vi för första gången på tio år paus i arbetet med TEJP, detta inte minst för att få tid för den framtidsspaning 
som vi står i kring hur vi framöver ska arbeta med lärjungaträning, ungdomläger och ledarskap i Salt. I denna process är även 
EFS distriktskonsulenter och ledningsgrupp delaktiga. 2014 är samtidigt året för vårt i särklass största läger, som vi just därför 
bara arrangerar vart tredje år: scoutlägret Patrullriks.

Tillsammans med några viktiga förändringar på personalsidan ser alltså även 2014 ut att bli ett mycket spännande år. Vi ber 
om Guds ledning kring detta, och tackar samtidigt för det goda som Herren har gjort genom Salt under 2013!
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