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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 ), Lovisa 
Bergner (vice ordf ), Evelina Andersson 
(sekr), Viktor Andersson, Tobias Graaf, 
Petrus Halvarsson, Samuel Hellgren, 
Malin Henrysson, Nils J Lundgren, 
Robert Strand, Fannie Thomasson och 
Maria Wiberg Persson.
Under hösten har styrelsen bestått 

av Charlotte Erdtman (ordf ), 
Charlotta Nordström (vice ordf ), 
Petrus Halvarsson (sekr), Viktor 

Andersson, Lovisa Bergner, 
Samuel Hellgren, 

Malin Henrysson, Nils J Lundgren, 
Robert Strand, Petter Sundqvist, Simon 
West och Maria Wiberg Persson.
Under 2014 har styrelsen haft sex 
protokollförda sammanträden, 
varav ett konstituerande och ett via 
telefon, under sammanlagt tio dagar 
(telefonmötet undantaget). Viktiga 
frågor har varit framtida sommarläger, 
kommunikation, tjänstetillsättningar 
samt strategiska samtal kring det 
internationella arbetet. 

Föreningsstatistik
Salt hade vid 2014 års utgång 135 
anslutna föreningar, varav 17 var 
vilande. Den medlemsstatistik som 
rapporterades in till Salt vid 2015 års 
början visar att Salt under 2014 hade 
7210 medlemmar, varav 6326 mellan 
6 och 25 år. Detta är en minskning 
med 154 medlemmar jämfört med 
året innan. Antalet medlemmar mellan 
6 och 25 år 2014 ligger till grund för 
statsbidragen till Salt för 2016. 

Inledning
Det gångna året, 2014, har på många sätt varit ett spännande år. Förändringens vind har blåst och Salt har på många sätt gått 
in i en ny era.

Under våren presenterade Salt och EFS sin gemensamma satsning ”Medvandrare”. Syftet med satsningen är att människor i 
olika generationer ska få möta varandra för att dela liv, bibelläsning och bön. Förhoppningen är att man tillsammans, oavsett 
ålder, ska få växa i sitt lärjungaskap.

I augusti var det dags för Patrullriks, vårt stora scoutläger som arrangeras vart tredje år på någon plats i Sverige. I år samlades 
cirka 1700 personer i Gärdsmark, en by utanför Skellefteå, för att tillsammans upptäcka kontaken med Gud, varandra och 
omvärlden. Det blev ett riktigt jubileumsläger med tanke på att Patrullriks firade 50 år den här sommaren. Under lägret 
lanserades även det nya namnet Salt Scout efter ett historiskt årsmötesbeslut i Hässleholm i maj.

Augusti blev en händelserik månad. Bara någon vecka efter Patrullriks var det dags för Soul Children-festival i Stockholm. Barn 
och ledare från hela landet samlades, tillsammans med gäster från Norge, för några dagars inspiration, sång och dans. Festivalen 
hade till syfte att vara en kick-off för Soul Children-arbete i Sverige och vid årsskiftet hade flera nya medlemskörer anslutit sig. 
Ett av de områden där förändring väldigt tydligt skett är på personalsidan. Under året har några av de som arbetat länge på 
Salts kansli avslutat sina tjänster medan nya personer tagit över stafettpinnen. Den mest anmärkningsvärda växlingen skedde i 
september när Olof Edsinger, efter nio år, lämnade över generalsekreteraruppdraget till Johanna Björkman.

2014 blev dessutom i sin helhet ett år med särskilt fokus på bön då Salt tillsammans med EFS utlyste ett böneår i rörelsen och 
för detta anställde två inspiratörer.  

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 2014.

INLEDNING
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Ekonomi
För 2014 fick Salt drygt 2,2 miljoner kr 
i statsbidrag. Vi fick även ett bidrag på 
ca 534 000 kr (varav 178 000kr flyttas 
till 2015) från Svenska Missionsrådet 
för vårt volontärprogram, och vi fick 
en delad rikskollekt i Svenska kyrkan 
på ca 614 000 kr. Övriga bidrag, utöver 
gåvor och kollekter, kom från Maria 
Romans fond, Gustav V:s 90-årsfond, 
Härnösands stift och Scouterna samt 
från våra folkhögskolesamarbeten. 
Under året inkom också andra halvan 
av ett testamente från Nils Georg 
Juhlin vilket vi är mycket tacksamma 
för.

Föreningsbidragen på 50 kr/medlem 
minus försäkring och en administrativ 
utgift betalades ut till alla aktiva 
lokala föreningar. Utöver löpande 
kostnader för exempelvis styrelse 
och anställda utgjorde satsningen på 
söndagsskolmaterialet skatten den 
enskilt största budgetposten. 

Vi gläds åt det positiva ekonomiska 
utfallet av Patrullriks och att vi får in 
mer genom den delade rikskollekten i 
Svenska Kyrkan. 

Anställda
Hela året
Johanna Björkman arbetade som 
biträdande generalsekreterare samt 
redaktör för skatten på heltid till sista 
augusti. Från 1 september var Johanna 
generalsekreterare på 100 %.  

Anders Brunnegård arbetade som 

scoutkonsulent, under våren på 75% 
och under hösten på heltid. 

Olof Edsinger arbetade 40 % 
som generalsekreterare under våren 
(60 % föräldraledig), heltid som 
generalsekreterare under sommaren 
och från 1 september som biträdande 
generalsekreterare på 40 %. 

Markus Holmström vikarierade 
under våren som kommunikatör på 50 
% samt som organisationskonsulent 
på 40 %. Från mitten av augusti 
tillsvidareanställdes Markus på 60 % 
som kommunikatör.

Vincent Ihlberg fortsatta sin 
tjänst med Team Jesus Generation 
på Hållands (numera Åredalens) 
folkhögskola. Vincent vikarierade 
dessutom som ungdomskonsulent på 
30 %.

Nanne Näslund var tjänstledig på 
40 % för tjänst på EFS Mittnorrland 
och arbetade således 60% som barn- 
och musikkonsulent. 

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

Maria Smeds arbetade 5 % med 
EFS och Salts gemensamma böneår 
samt 10 % med Soul Children. Från 
1 november utökades hennes tjänst för 
Soul Children till 20 %.

Utöver detta arbetade Elin Ihlberg 
på 5 % med böneåret och Sofia 
Svensson 10 % som BIAL-konsulent.

Våren
Martin Alexandersson arbetade som 
ungdomskonsulent på 50 % fram till 
sommaren. 

Emelie Westin vikarierade som 
missionskonsulent på 40 % fram till 
den sista augusti.

Viktoria Nordén arbetade under 
våren 10 % men var annars tjänstledig 
från sin tjänst som missionskonsulent.

Hösten
Helena Cashin återkom från sin 
tjänstledighet och arbetade från 1 
augusti som barnkonsulent på 50 %. 

Marcus Bernström vikarierade som 
missionskonsulent på 45 % från den 
15 augusti.

Tjänstevolymen under året pendlade 
något, men var under hösten 635 %. 

Salts Sverigearbete
Läger och konferenser
Den 29 maj – 1 juni arrangerades EFS 
och Salts årskonferens i Hässleholm. 
Delar av programmet, liksom Salts 
årsmöte den 30 maj, genomfördes 
i Salts regi. Ungdomskonferensen 
gick under namnet (Inget annat 
namn ger)Avtryck och riktade sig till 
ungdomar i åldern 15–25 år. Barn- och 
tonårskonferensen hade ca 70 deltagare 
och Avtryck hade ungefär 90 deltagare 
och ledare. Årskonferensen har fått 
mycket god respons både på innehåll 
och organisation. Extra roligt var det 
stora antalet deltagare på Avtryck. 
Antalet röstberättigade ombud på 
årsmötet var 64 stycken. Tema: Älskad 
Rustad Sänd. Under konferensen 
organiserade Salt även en Salt-hörna på 
EFS årsmöte.

Den 2–9 augusti arrangerades ett 
fantastiskt Patrullriks i Gärdsmark, 
Skellefteå. Med 1500 deltagare och 
ledare samt 250 funktionärer är 
Patrullriks Salts överlägset största 
läger och sammanfattande betyget 
efter scoutveckan är översvallande. 
Lägerchefen med flera har efter lägret 
fått glädja sig åt att möta alla tacksamma 
människor och kommentarer från olika 
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håll. Mycket tack vare alla värdefulla 
insatser från ledare, funktionärer, 
förebedjare, sponsorer samt markägare 
och bybor i Gärdsmark. Tack alla 
inblandade! 

Den 23-24 augusti arrangerades 
den första Soul Children-festivalen i 
Stockholm. Parallellt med Stockholm 
Gospel Festival inbjöds nystartade Soul 
Children-körer att tillsammans med 
gäster från Norge och USA. Festivalen 
fick ett mycket positivt mottagande 
och blev en bra start för Soul Children 
i Sverige. 

Under nyårshelgen 14/15 
arrangerades Livskraft på fyra 
olika ställen runtom i landet. 
Målgruppen för dessa läger 
är årskurs 9 och uppåt. 
Sammanlagt deltog 554 
deltagare och ledare på 
de olika lägren, vilket är 
ungefär samma antal 
som året innan.

Team Jesus 
Generation
Team Jesus 
Generation (TJG) är 
Salts teamträningsskola 
i Sverige. Församlingar 
som vill ha ett team kan 
själva 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 tolv teamare på fyra platser: 
Partille, Lysekil, Borås och Lerberget.

Utbildningen sker inom Åredalens 
folkhögskolas ram och flera av 
utbildningsveckorna är förlagda 
till folkhögskolan. Augusti 2014 
startade det nya teamåret med 
totalt tio teamare fördelade på tre 
team, i Partille (Furulundskyrkan), 
Stockholm (Betlehemskyrkan) och 
Umeå (Carlskyrkan). Salts Team Jesus 
Generation-konsulent Vincent Ihlberg 
är anställd av Åredalens folkhögskola 
på 30 % och ansvarar för utbildningen 

tillsammans med Martin Boström och 
Sven-Erik Svensson från folkhögskolan. 

Barn och söndagsskola
Även 2014 har dominerats av arbetet 
med skatten. Intresset för materialet 
har varit stort även om antalet 
prenumeranter gått upp och ner lite 
under året. Som mest var vi under året 
uppe i 297 abonnenter. 

Förbättrade rutiner gör arbetet allt 

smidigare vilket ger tid och kraft över 
till utveckling av materialet. Det finns 
stor potential att arbeta vidare med 
både konceptet som sådant och dess 
spridning. 

Lagom till årskonferensen gav Salt 
och EFS tillsammans ut ytterligare ett 
musikmaterial med titeln Kom sjung 
för full hals. Sångerna är skrivna av 
Anna-Maria Toftgård och materialet 
består av både nothäfte och CD-skiva.

Soul Children
2014 var ett sonderingsår för att se om 
det fanns intresse för Soul Children-

körer i Sverige. Soul Children är ett 
körkoncept för tweens (11-16 år) 
där tro, sång och gemenskap vävs 
ihop. Maria Smeds anställdes som 
samordnare och hon har haft två 
resurspersoner med Soul Children-
anknytning till förfogande: Gry 
Kaijankoski, Eskilstuna samt Jonas 
Engström, Kullabygden. 

I april gavs tre möjligheter att möta 
Soul Childrenkonceptet, i Östersund, 
Linköping samt Kullabygden. Även 
under årskonferensen i Hässleholm 
kunde man möta Soul Children 
i utställningen och på barnens 

konferens. 
Slutsatsen blev, utifrån 

den goda uppslutningen 
kring festivalen och de 15 

medlemskörer som anslöt 
sig under 2014, att Salt 
fortsätter konceptet 
Soul Children även 
under 2015. 

Scouting
2014 var året då EFS 
Scout bytte namn till 
Salt Scout, ett nytt 

scoutmärke lanserades 
och Patrullriks fyllde 50 

år. Det var vårt andra år som 
fristående scoutförbund och 

som samverkansorganisation 
till riksorganisationen Scouterna. 

För första gången får Salt också en 
heltids scoutkonsulent. 

Förslaget att byta namn på 
scoutverksamheten resulterade i 
en av de större årsmötesdebatterna 
under Salts nioåriga liv. Först efter 
rösträkning stod det tydligt klart 
att Salt Scout blev det nya namnet. 
De huvudanledningar till denna 
förändring som lyftes fram i styrelsens 
proposition var att söka tydliggöra 
att scouting inom EFS och Salt sker 
i Salts regi så att kommunikationen 
med EFS-föreningar och inom Salt 
kan förenklas och förtydligas samt att 
förtydliga den strukturella förändring 
som lett till att Salt är en fristående 
samverkansorgansation till Scouterna.
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Patrullriks fyllde 50 år i och med 
lägret i Gärdsmark 2014, och detta 
uppmärksammades. Bland annat 
gjordes, av en av representant för Salts 
styrelse, en kavalkad av lägernyheter 
(vad som förändrats under åren) vid ett 
av storlägerbålen. 

Som samverkansorganisation med 
samarbetsavtal med riksorganisationen 
Scouterna så fick vi mer och fler 
kontakter med en stor organisation. 
Möjligheterna till att samarbeta i 
olika frågor överstiger våra resurser 
men vi gläds över samarbetet kring 
scoutledarutbildningar, rekrytering, 
scoutshop och varumärket Scout m.m. 
Även med andra scoutförbund som 
arbetar med Scouting på kristen grund 
har vi glädjande samarbeten. Ett stort 
tack till alla lokala scoutledare som bär 
upp scoutverksamheten.

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

har varit Stig Nilsson (vt) och Inga-
Britt Johansson (ht) (Norrbotten), 

Mikael Marklund(vt, ordf ) 
och Pia Fahlgren (ht) (Norra 
Västerbotten), Ylva Lidström (vt) 
(Södra Västerbotten), Susanna 
Jerlström (Mittsverige), Ronja 
Jakobsson (ht) (Västsverige), Josefin 
Jakobsson (Sydöst-Sverige). Under 
2014 har distrikten Mittnorrland 
och Sydsverige saknat representant 
i Centrala scoututskottet. Petrus 
Halvarsson sitter med som styrelsens 
representant. Från Salts kansli har 
scoutkonsulent Anders Brunnegård 
deltagit. Det är några trogna 
ledamöter som slutat under året. Ett 
särskilt tack till dessa för lång och 
trogen tjänst.

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

• Salts teologiska råd, med Lovisa 
Bergner, Petrus Halvarsson, 
Malin Henrysson som styrelsens 
representanter. Övriga ledamöter 
har varit Johanna Björkman 
(ht), Olof Edsinger (vt), Stefan 
Holmström och Tomas Nygren.

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

Representanter från styrelsen har även 
funnits med i följande arbetsgrupper:
• ArbetsgrArbetsgruppen 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.

Soul Children festival i Betlehemskyrkan, Stockholm, Livskraftsläger  i Uppsala och teamarna från Team Jesus Generation.
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Salts internationella arbete
Outreach
I januari genomfördes för tredje gången 
en Outreach till Etiopien. Outreachen 
ägde rum den 2-11 januari 2014 hos 
Mekane Yesuskyrkan på Entotto, Addis 
Abeba. Fyra personer från Sverige 
deltog. Gruppen fick även möjlighet 
att delta i ledarskapsträning hos vår 
partner Win Souls for God (WSG). På 
plats i Addis Abeba fick gruppen ta del 
av undervisning och närvara vid olika 
samlingar. Outreachen stöttades med 
medel från Stiftelsen Konung Gustav 
V:s 90-årsfond

Volontärprogrammet
2014 skickade Salt ut fyra volontärer – 
en till Argentina, två till Burma och en 
till Tanzania. Rebeca Torrez Eldemyr 
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. I Burma var Axel Andersson 

och Rita Falkenberg som arbetade 
med att lära ut engelska samt fick var 
en del av Disciple Making Missions 
(DMM) husförsamlingsarbete. Agnes 
Grunnesjö har varit volontär hos 
missionärsfamiljen Nora och Hannes 
Sandahl. Hon jobbar som volontär 
på Jatima, ett barnhem i Bulongwa 
i Tanzania och dessutom med att ta 
hand om missionärsfamiljens barn. 
Alla volontärplatserna har upplevts 
som positiva.

Volontärarbetet i Burma 
och Argentina varade mellan 
september 2014 och februari 2015. 
Volontärarbetet i Tanzania varar lite 
längre, fram till juni 2015.

Programmet finansierades till 
stor del av Sidabidrag som söktes via 
Svenska Missionsrådet. 

BIAL
Barn i alla länder – BIAL – är 
barnens egen missionssatsning och 
sker i samarbete med EFS. Under 

2014 samlades drygt 2 miljoner kr 
in till projekt i Eritrea, Etiopien, 
Malawi, Indien och Tanzania samt 
till satellitkanalen Sat-7 KIDS och 
skatten – på äventyr med Gud. 
Våra BIAL-missionärer har varit Ulf 
Ekängen och Maria Polback i Tanzania 
och Viktoria Nordén i Etiopien. 
På Barnkonferensen i Hässleholm 
medverkade Ulf och Viktoria i en 
talkshow och med aktiviteter. 
BIAL har en arbetsgrupp där en 
representant från alla distrikt och Salts 
riksstyrelse sitter med. Under året fick 
gruppen tillskott från Norrbotten och 
Sydöst, men platsen för Mittnorrland 
är vakant. Gruppmedlemmarna 
har under året till största delen 
funnits tillgängliga som resurser ute i 
distrikten och planerat BIAL-inslagen 
under årskonferensen och Patrullriks i 
Gärdsmark. Gruppen har haft Skype-
möte och mailkontakt. 
Som ett hjälpmedel till barnledare 
och inspiration för barn har BIAL 
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Överst: Under hösten sändes fyra volontärer ut från Salt. En till Argentina, två till Burma och en till Tanzania. Nederst: Insamlingen till BIAL blev över 
2,1 miljoner kronor 2014. Höger: Hus i Burma fotade av en av Salts volontärer.
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BARA EN 
SIDA KVAR!

i fem nummer av Budbäraren haft 
en egen sida med berättelser från 
projekten och tips på aktiviteter och 
insamlingsmetoder.

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, KRIK-nytt, 
Kyrkans tidning och Världen idag, 
i vissa fall även på tidningarnas 
hemsidor. Dessutom har Salt under 
2014 medverkat med en sida i fem 
nummer av EFS medlemstidning 
Budbäraren samt med information på 
tidningens informationssidor.

I april antog styrelsen en gemensam 
Grafisk profil för Salt vilken hjälpt till 
att göra Salts kommunikation enhetlig. 
Även på distriktsnivå har denna 
grafiska profil fått genomslag. I och 
med namnbytet på scoutverksamheten 
lanserades under året också ett nytt 
scoutmärke och scoutlogotyp för Salt 
Scout. 

Hemsidor
Salt har under 2014 drivit följande 
hemsidor:
• salt.efs.nu – hemsida för hela 

organisationen. Nylanserades i 
februari 2014.

• avtryck.efs.nu – hemsida för 
ungdomskonferensen under 
årskonferensen. Nylanserades i 
februari 2014.

• tejp.efs.nu – vilande hemsida för det 
tidigare sommarlägret.

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

• bial.efs.nu – hemsida för Barn I Alla 
Länder. Nylanserades i september 
2014.

• 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.

• festival.soulchildren.se – hemsida 
för Soul Children Festivalen 23-25 
augusti 2014 i Stockholm. 

Nyhetsmail
Nyhetsmail från Salt har under 2014 
skickats ut i fyra olika kategorier: 
Ungdomar (15-25 år), barnledare, 
Scoutledare samt nyhetsmail till alla 
dessa kategorier och andra EFS:are 
och intressenter som registrerat sig för 
nyhetsmailet. Totalt har 16 nyhetsmail 
skickats till drygt 2600 olika personer. 
Dessutom har tio 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 Soul 
Children, skatten och Patrullriks 
haft egna Facebook-sidor. I november 
startades även ett Instagram-konto 
för Salt på vilket en uppskattad 
adventskalender publicerades under 
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
• Flyer för volontärprogrammet.

• Häfte om medvandrarskap.
• Flyer för Livskraft Polar/Norr, Mitt 

och Syd 
• Affisch för Outreachen till Burma i 

januari 2015
• Insamlingsaffischer (digitala) för 

BIAL
• Faktaaffisch om BIAL (digital)
• Julkort med Salts personal
• Boken Vad vill Gud med mitt liv? av 

Tomas Nygren
• E-bok Vad vill Gud med mitt liv?

Salt har under året tagit fram följande 
profilprodukter
• Sittunderlag Salt Scout
• Plåsteraskar Salt Scout

Till terminsmaterialet ht 2014:
• Terminshäfte
• Resurs-CD/DVD
• Utskrift av Samlingsvägledningar 
• Berättarbilder David och Goljat samt 

Daniel i lejongropen (affisch-paket)
• Tala-måla-bild David och Goljat
• Tala-måla-bild Det nya Jerusalem
• Affisch om Indien
• Årsgåva Bibel med klistermärken

Till terminsmaterialet vt 2015:
• Terminshäfte 
• Resurs-CD/DVD 
• Utskrift av Samlingsvägledningar 
• Berättarbilder Den gode herden samt 

Paulus och filipperna (affisch-paket)
• Tala-måla-bild Den gode herden
• Tala-måla-bild Liknelsen om sådden
• Årsgåva klistermärken
• Minnesversaffisch Ps 119:105

HÖST

2014

ÅRSTEMA: 
På skattjakt i Bibeln

Terminshäfte

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

– 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:

Varianter:

Pantone 1665 C, 485 C og hvit

Under: liggende logo-variant

23-24 AUGUSTI 2014

FÖRSTA GÅNGEN I SVERIGE

STOCKHOLM
Ragnhild Hiis-Anestad & 

Oslo Soul Children 
Amerikanska gäster 

Konserter, körövningar, 
Soul Church & 

körledarworkshop. 

festival.soulchildren.se

För dig som 

är 10–16 år

Vem 
vandrar du med?
Medvandrare – att växa tillsammans i lärjungskap

Ett resursmaterial för er som två och två vill dela livet och tron 

vid några tillfällen under en termin.

www.salt.efs.nu/medvandrare
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Djupa rötter
nyårsläger i Uppsala
28 december – 1 januari 2014 / 2015



Slutord och tankar inför framtiden
Med ett spännande år bakom oss kliver vi in i ett jubileumsår då Salt firar 10 år. Med tacksamhet bakåt vill vi nu blicka framåt 
för att även de kommande åren vara en Jesusrörelse, en missionsrörelse, en bibelrörelse, en pionjärrörelse och en bönerörelse.

Även under 2015 vill vi att ledorden ska få prägla vår verksamhet. Redan i januari gick den första pionjära satsningen av stapeln 
när vi skickade vårt första Outreach-team till Burma. Vi följer även upp fjolårets böneår med ett bibelår, också den här gången 
tillsammans med EFS. 

I augusti är det dags att lansera Salt nya sommarläger Brännpunkt på Kornhill i Halmstad. Vägen fram till detta läger har 
präglats av bön, omsorg, längtan och vision. Det ska bli spännande att följa med på den resa som Gud tar oss med på!

Andra spännande satsningar under 2015 är den ekumeniska barnledarkonferensen som i mars arrangeras i Jönköping. 
En uppföljning till succékonferensen 2013. I spåren av den konferensen arrangeras i november också en ekumenisk 
ungdomsledarkonferens i Linköping. 

Soul Children drar i år igång på allvar med ett växande antal medlemskörer och ett färskt andaktsmaterial. 

Tillsammans med fortsatt spännande strategiska samtal kring vårt internationella arbete tror och hoppas vi att också 2015 ska 
blir ett välsignat år! Vi ber om Guds ledning kring detta, och tackar samtidigt för det goda som Herren har gjort genom Salt 
under 2014!

Uppsala 150201

Viktor Andersson, Lovisa Bergner, Charlotte Erdtman, Petrus Halvarsson, Samuel Hellgren, Malin Henrysson, Nils J Lundgren, 
Charlotta Nordström, Robert Strand, Petter Sundqvist, Simon West och Maria Wiberg Persson.

SLUTORD

salt@efs.nu
www.salt.efs.nu

018-430 25 80


