5 år med Salt – detta har hänt

2008
2010

• Salt sänder volontärer till Etiopien, och för första gången
till Argentina
• Andra upplagan av Utbytet planeras, denna gång i
Malawi
• Arbete pågår med ett material om att förmedla tro till
barnen hemma i familjen
• Arbete pågår med vad som förhoppningsvis kan bli en
större satsning på söndagsskola i Sverige
• Salt blir för första gången på tre år beviljade SIDA-bidrag
för sin volontärverksamhet – detta tack vare EFS nya
relation till Svenska Missionsrådet

2005

• 8 föreningar ansluter sig till Salt
• Salts resurspärm färdigställs och skickas ut till alla
lokalföreningar
• En ny version av Salts hemsida lanseras
• Söndagsskolematerialet Räkna med Bibeln lanseras
• Salt kliver in som huvudman för Team Jesus Generation
• Salt sänder volontärer till Tanzania och Etiopien
• Utbytesprogrammet genomförs i samarbete med den
lutherska kyrkan i Malawi; därefter tar programmet paus
för att utvärderas
• Salt medverkar på Världens fest i Åre
• Den första terminen av Salts och Hållands
lärjungaskola genomförs
• Salts årskonferens och lägren TEJP, Livsväg och
Livskraft arrangeras; Livskraftlägret i Uppsala firar 10 år

2007

• 8 föreningar ansluter sig till Salt, varav 2 saknar tidigare
EFS-koppling
• Oväntat höga statsbidrag gör att bidraget ut till
föreningarna kan fördubblas
• Nytt avtal med KFUK-KFUMs scoutförbund underlättar
administrationen för de lokala EFS scout-kårerna
• En konsultation hålls för att dra upp riktlinjerna för en ny
typ av utbytesprogram
• Salt sänder volontärer till Tanzania och Etiopien
• Salt sänder sitt andra sommarteam till Mordvinien i
Ryssland
• Salts årskonferens och lägren Midsommar på Åh,
Patrullriks, TEJP, Livsväg och Livskraft arrangeras
• Salts styrelse antar dokumentet Balans mellan kvinnor
och män i Salts verksamhet
• Ungdomstidningen Timoteus lanseras
• Barntidningen Just dé börjar skickas ut till alla
lokalföreningar

Salts födelsedagsfest i Sundsvall 7 maj
Konstituerande årsmöte i Stockholm 12 november
En styrelse med 12 personer väljs
Fyra personer anställs på Salt riks
De 20 första föreningarna ansluter sig till Salt
Utbytesprogrammet genomförs i samarbete med de
lutherska kyrkorna i Madhya Pradesh (Indien) och
Tanzania
• Salts styrelse antar Lausannedeklarationen som styrdokument för Salts missionsarbete
• Lägren Skogsröj, TEJP, Livsväg och Livskraft arrangeras

2009

2006

• 102 föreningar ansluter sig till Salt
• Saltdistrikten Mittsverige, Sydsverige, Sydöst-Sverige,
Västerbotten och Väst-Sverige bildas
• Salt sänder sina första volontärer till Tanzania (vt) och
Etiopien (ht)
• Salt sänder sitt första sommarteam till Mordvinien i
Ryssland
• Utbytesprogrammet genomförs i samarbete med de
lutherska kyrkorna i Tanzania och Malawi
• Projekt BARN avslutas och en barnmässa lanseras
• Salts profilprodukter med den lidande Kristus lanseras
• Salts årskonferens och lägren TEJP, Livsväg och
Livskraft arrangeras

•
•
•
•
•
•

• 9 föreningar ansluter sig till Salt
• Tjänsterna för information samt barn och musik utökas
och permanentas på Salts rikskansli
• Första upplagan av det nya programmet Utbytet
genomförs i Sverige
• Salt sänder volontärer till Tanzania och Etiopien
• Salts årskonferens och lägren Midsommar på Åh, TEJP,
Livsväg och Livskraft arrangeras; TEJP och Livskraft slår
deltagarrekord
• Salts styrelse antar dokumentet I Jesu fotspår - enkel
livsstil inom Salt
• Boken En Josuageneration lanseras
• Ledarmaterialet Att följa och leda lanseras
• Musikmaterialet Jag Vill Va’ Med lanseras
• En konsulent anställs på 15% för arbetet med Team
Jesus Generation
• Salt står som värd för en konferens för de nordiska
inremissionernas barn- och ungdomsnätverk
• För första gången trycks särskilda Livskraft-t-shirts upp
för att säljas på de fyra nyårslägren

Under dessa 5 år har Salt…

• Vuxit från 0 till 144 föreningar
• Fått knappt 8 000 medlemmar, varav 6 678 mellan
7 och 25 år
• Förvaltat en budget på sammanlagt knappt
25 miljoner kronor
• Haft 2 700 deltagare och ledare på Skogsröj och
Patrullriks

www.salt.efs.nu

• Haft 3 125 deltagare och ledare på Livskraft-lägren
• Haft 1 550 deltagare och ledare på TEJP-lägren
• Sänt 12 volontärer till Tanzania, 16 volontärer till
Etiopien och 2 volontärer till Argentina
• Sänt 12 och tagit emot 12 ungdomar inom ramen för
Utbytesprogrammet
• Tagit emot 10 ungdomar inom ramen för Utbytet

