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Vad är det egentligen som hänt i salt under 2012?
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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 Markus Holmström (ordf), 
Charlotte Erdtman (vice ordf), Malena 
Nilsved (sekr), Evelina Andersson, 
Johanna Björkman, Samuel Hellgren, 
Joel Lindén, Christian Litte, Nils J 
Lundgren, Michael Rastas, Lovisa 
Schmidt och Fannie Thomasson.

Under hösten har styrelsen 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 2012 har 
styrelsen haft sex 
protokollförda 
sammanträden, 

varav ett 

konstituerande och ett via telefon, 
under sammanlagt elva dagar 
(telefonmötet undantaget). Viktiga 
frågor har varit lanseringen av skatten 
– på äventyr med Gud, Salts teologiska 
och strategiska inriktning samt den nya 
scoutorganisationen. 

Föreningsstatistik
Salt hade vid 2012 års utgång 147 
anslutna föreningar, varav 20 var 
vilande. Den medlemsstatistik som 
rapporterades in till Salt vid 2013 års 
början visar att Salt under 2012 hade 
7 393 medlemmar, varav 6 500 mellan 
6 och 25 år. Detta är en minskning 
med 153 medlemmar jämfört med 
året innan. Antalet medlemmar mellan 
6 och 25 år 2012 ligger till grund för 
statsbidragen till Salt för 2014.

Under 2012 anslöt sig Infjärden 
(Sjulnäs), Listerkyrkan, Älvsbyn och 
Änglabus i Kalmar som lokalföreningar 
i Salt.

inledning
2012 har varit ett intensivt år, främst pga vår söndagsskolsatsning skatten – på äventyr med Gud. Aldrig tidigare har Salt riks 
producerat så mycket material, och aldrig tidigare har vi gjort så mycket för första gången! Under hela året har vi dock upplevt 
Guds sanktion kring det vi har ägnat oss åt, och vi har gång på gång fått glädjas åt hur Herren har öppnat dörrar under resans 
gång. Samtidigt har vi haft ett tufft år på personalsidan, med för mycket att göra för flera av våra anställda och med flera 
nyanställningar och vikariat att tillsätta. Det är ett under att ekvationen har gått ihop så bra som den har gjort!

2012 har även varit ett år av betydligt större satsningar på scouting än tidigare i Salt. Vi har fått en ny scoutkonsulent, vi har 
arrangerat ett nationellt scoutledarforum och vi har skrivit på ett avtal som gör oss till en självständig samverkansorganisation 
med Scouterna Sverige. Vår förhoppning är att vi i och med detta ska få uppleva något av en nytändning i vår lokala 
scoutverksamhet.

2012 har, slutligen, varit ett år av teologisk och strategisk reflektion. Vårt teologiska råd har fått processa flera viktiga frågor, vi 
har antagit nya PM för ungdomslägren Livskraft och TEJP och vi har diskuterat vikten av att predika korset och försoningen 
på ett sätt som når fram till de ungdomar som växer upp inom EFS. Även relationen till EFS ledningsgrupp har varit ett viktigt 
inslag i dessa samtal.

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 2012.

inledning
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ekonomi
För 2012 fick Salt drygt 2,4 miljoner kr i 
statsbidrag. Vi fick även ett bidrag på ca 
242 000 kr från Svenska Missionsrådet 
för vårt volontärprogram. Övriga 
bidrag, utöver gåvor och kollekter, 
kom från Gustav V:s 90-årsfond och 
Lunds Missionssällskap samt från våra 
folkhögskolesamarbeten. 

Föreningsbidragen på 25 kr/medlem 
+ försäkring betalades ut till alla 
lokala föreningar. Utöver löpande 
kostnader för exempelvis styrelse och 
anställda lanserade vi vår satsning på 
söndagsskola – den enskilt största i 
Salts historia, med en årsbudget på 
över 1 miljon. 

Givandet till Salt minskade något under 
2012. Under 2013 kommer vi dock på 
nytt att få en delad rikskollekt i Svenska 
kyrkan, något som vi hoppas kommer 
att gälla även för de kommande åren. 

anställda
ordinarie 
Olof  Edsinger (generalsekreterare) 
arbetade heltid under hela året, 
med undantag för 10 dagars 
pappa ledighet i samband med 
Simons födelse. 

Linnéa Svensmark (ekonom 
och statistikansvarig) arbetade 
heltid under hela året. 

Martin Alexandersson var 
under hela året tjänstledig på 50 
% för tjänst på EFS; övriga 50 % 
arbetade han som ungdomskonsulent 
på Salt. 

Helena Cashin arbetade under 
våren som informatör och administratör 
på 60 %, varav 10 % som vikarie för 
Martin. 

Viktoria Nordén var under våren 
tjänstledig på 50 % för studier inför 
sin missionärstjänst för EFS, som 
hon tillträdde i augusti. Från och med 
hösten var hon tjänstledig på 90 % 
från Salt; de kvarvarande 10 % ägnade 
hon i första hand åt arbete med Salts 
outreach i Etiopien.

Nanne Näslund arbetade heltid 
under våren och sommaren, men blev 
från slutet av september sjukskriven på 
50 %.

Sara Gunnarsson var under hela våren 
sjukskriven från sin tjänst som konsulent 
för Team Jesus Generation (TJG).

nyanställda
Pia Fahlgren anställdes i april som 
scoutkonsulent på 20 %, med utökning 
till 50 % i augusti. 

Vincent Ihlberg anställdes i juli 
som TJG-konsulent på 25 %, med 
utökning till 40 % under oktober och 
november.

Sara Starfelt anställdes i augusti som 
skatten-inspiratör på 15 %.
Därutöver köpte Salt under hösten 10 
% tjänst av EFS i Västsverige för Sofia 
Svenssons arbete med skatten och 
Barn i alla länder.

Vikarier
I juni anställdes Markus Holmström som 
vikarierande informatör/administratör 
på 50 % och 10 % som vikarierande 
ungdomskonsulent (Helenas tjänst). 

I juli anställdes Jessica Svahn som 
vikarierande missionskonsulent på 50 
% (Viktorias tjänst) och 20 % som 
vikarierande informatör/administratör 
(utökning för arbetet med skatten).

Under november och december 

utökades Markus och Jessicas tjänst 
med 15 resp 25 % för att täcka upp för 
Nannes sjukskrivning.

Den 
sammanlagda 
tjänstevolymen 
uppgick 
under våren till 4,6 tjänster 
+ scoutkonsulenttjänsten. 
Under sommaren och hösten 
låg tjänstevolymen på i snitt 5,9 
tjänster. Pga arbetet med skatten 
var arbetsbelastningen periodvis hög. 
Pusslet har dock gått anmärkningsvärt 
bra att lägga med både nyanställningar 
och (utökade) vikariat, något som vi är 
mycket tacksamma för!

salts sverigearbete
läger och konferenser
Den 16-18 mars arrangerades 
missionskonferensen Följ mig i 
Stockholm. Planering och genomförande 
skedde i samarbete med EFS, vilket 
upplevdes som mycket positivt. Ett 60-
tal deltagare kom, vilket var något färre 

än året innan. 

Den 17-20 maj arrangerades 
EFS och Salts årskonferens i 
Uppsala. Delar av programmet, 
liksom Salts årsmöte 18 maj, 
genomfördes i Salts regi. 
Ungdomskonferensen gick under 

namnet Avtryck och riktade sig 
till ungdomar i åldern 15-25 år. 

Barnkonferensen hade 95 deltagare, 
tonårskonferensen 28 och Avtryck 
85 deltagare och ledare. Antalet 
röstberättigade ombud på årsmötet 
var 64 stycken, vilket är en ökning med 
ca 50 % jämfört med de senaste åren. 
Tema: Jesus förnyar

Den 10-15 juli arrangerades för första 
gången ungdomslägret TEJP Norr på 
Storstrand. Målgruppen var ungdomar 
och unga vuxna i åldrarna 16-30 år och 
sammanlagt deltog runt 160 deltagare 
och ledare; på flera kvällsmöten var 
antalet det dubbla. Tema: Livets bröd.
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Den 24-29 juli skulle ungdomslägret 
TEJP Syd ha arrangerats på 
Sundsgården under temat Guds 
hjärta. Pga för få anmälningar 
ställdes det dock in och ersattes av en 
lärjungaskola i centrala Helsingborg. 
Sammanlagt deltog ett 20-tal deltagare 
och ledare på dagarna (ytterligare 
ett 15-tal på kvällarna), och trots 
den drastiska omläggningen blev 
det en fin vecka som gav mersmak. 
Dagen innan lägret inbjöds också till 
ledardagen Kraftstation 2012 med 
flera internationella gäster och ett 70-
tal deltagare i alla åldrar; dagen var ett 
samarrangemang mellan Salt, New 
Wine, ungdoms-oas och ELU.

Under nyårshelgen 12/13 
arrangerades Livskraft på 
fyra olika ställen runtom 
i landet. Målgruppen 
för dessa läger är 
årskurs 9 och uppåt. 
Sammanlagt deltog 
knappt 570 deltagare 
och ledare, vilket är 
en minskning med ca 
20 % jämfört med de 
senaste åren.

team Jesus 
generation
Team Jesus Generation 
hade under våren 
13 teamare placerade i 
Umeå, Västerås, Lysekil, 
Kungälv, Partille, Lerberget 
och Ängelholm. TJG-konsulenten 
Sara Gunnarsson var under våren 
sjukskriven och arbetsgruppen 
fick därför rycka in och täcka upp 
för hennes tjänst. Utbildningen av 
teamen genomfördes i samarbete 
med Glimåkra folkhögskola, och 
tillsammans med Credo och ELU 
(Evangelisk-Luthersk Ungdom).

Inför hösten började Vincent Ihlberg 
att jobba som TJG-konsulent. Hans 
anställning varierade mellan 25-40%. 
Vi hade totalt 12 teamare placerade på 
3 platser: Umeå, Kungälv och Partille.

Barn och söndagsskola
Årets första stora händelse i Salts 
barnverksamhet var utgivningen 
av sånghäftet Salta sånger, med 36 
nyskrivna sånger för barn. I Salt har 
vi länge drömt om att kunna ge ut en 
sådan sångsamling, och nu blev det 
äntligen möjligt – i samarbete med 
Wessmans Musikförlag AB.

I övrigt har Salts arbete i allmänhet, 
och vår barnverksamhet i synnerhet, 
dominerats av söndagsskolsatsningen 
skatten – på äventyr med Gud. Redan 
under 2 0 1 1 

påbörjades arbetet med detta, vilket 
innebar en rejäl omläggning av 
tjänsterna på Salts rikskansli. Men 
under våren 2012 har även själva 
produktionen tagit fart på allvar. Det 
började med skattens baspaket, där 
vi gjorde flera av beställningarna 
tillsammans med søndagsskolen 
norge. Under senvåren och sommaren 
var det sedan terminspaketet för 
hösten som upptog en stor del av 
kansliets tid. I december skickades det 

tryckta materialet inför våren 2013 ut 
till abonnenterna.

Det mottagande som skatten har 
fått har överlag varit positivt, och i 
december var vi uppe i ca 225 betalande 
abonnenter. Ungefär en fjärdedel 
vardera av dessa tillhörde EFS/
Salt, Svenska kyrkan, Svenskfinska 
kyrkan och den traditionella frikyrkan. 
Inför framtiden kommer vi att satsa 
våra marknadsföringsresurser på att 
växa dels i Svenska kyrkan, dels i 
de frikyrkor som aktivt har ställt sig 
bakom materialet. Vår monter på 
Ärkebiskopens möte Barn och unga i 
november var ett viktigt led i detta.

Lite mer övergripande ser vi 
också att skatten får fungera 

som en dörröppnare i 
många sammanhang 

som varken EFS eller 
Salt annars skulle ha 
nått in i. Inte minst 
gäller detta inom 
Svenska kyrkan, men 
även det ekumeniska 
arbetet har öppnat 
sig på ett spännande 
sätt – bland 

annat genom den 
barnledarkonferens 

som Salt var med och 
tog initiativ till och som 

arrangerades i februari 2013.

scouting
2012 var ett händelserikt år inom 

EFS scout. När året inleddes var en 
tjänst som scoutkonsulent utlyst, ett 
scoutledarforum på planeringsstadiet 
och en förhoppning fanns om att få till 
ett nytt avtal mellan Salt och Scouterna.

Pia Fahlgren, som anställdes som 
scoutkonsulent, började på 20 % i 
slutet av april för att i slutet av augusti 
gå upp till 50 %. I oktober samlades 
ett 50-tal EFS-scouter i blandade 
åldrar till Scoutledarforum i Timrå. 
Utelekar, god mat och gemenskap 
varvades med samtal ledda av Atle 

– på äventyr med Gud
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Svanberg från equmenia. Information 
gavs också om EFS Scout och om 
det nya avtal som hade slutits mellan 
Salt och Scouterna. Avtalet innebär att 
EFS Scout från och med 2013 är en 
självständig samverkansorganisation 
inom Scouterna. 

Under hösten var EFS Scout synligt 
på Barn och unga – Ärkebiskopens möte 
2012. Där fanns även den nyutgivna 
boken Glöd – scouting på kristen 
grund tillgänglig. I november hölls 
Scouternas första årsmöte inom den 
nya organisationen. Det gick under 
namnet Demokratijamboree och hölls 
på Fryshuset i Stockholm. Centrala 
Scoututskottet var på plats under 
lördagen.

EFS scout går in i 2013 med framtidstro 
och en förhoppning om att få CSU-
representanter från alla distrikt!

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

Lindén som styrelsens representant. 
Övriga ledamöter har varit Petrus 
Halvarsson (Mittsverige), Jörgen 
Kjellman (Mittnorrland), Simon 
Fjällman (Väst), Ylva Lidström 
(Södra Västerbotten), Jacob 
Magnusson (Syd, vt), Mikael 
Marklund (Norra Västerbotten, 
ordf), Nanne Näslund (kansliet, 
vt), Stig Nilsson (Norrbotten) och 
Pia Fahlgren (kansliet, ht).

•	 EFS och Salts Centrala 
Musikutskott, med Samuel 
Hellgren som Salts representant.

•	 Salts teologiska råd, med Johanna 
Björkman (vt), Lovisa Fahlgren (ht) 
och Michael Rastas som styrelsens 
representanter. Övriga ledamöter 
har varit Olof  Edsinger, Stefan 
Holmström och Tomas Nygren.

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

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

länder (BIAL).
•	 Arbetsgruppen för Enkel livsstil i 

Salt.
•	 Arbetsgruppen för Salts barn- 

och ungdomskonferens på 
årskonferensen.

•	 EFS internationella råd.
•	 EFS styrelses 

valberedningskommitté.
•	 Budbärarens redaktionsråd.
•	 Insamlingsgruppen.
•	 Visionsgrupperna för TEJP Norr 

och TEJP Syd.

Bilder från lärjungaskolan i Helsingborg, en söndagsskolegång med skatten och Scoutledarforum i Timrå.
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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
• TEJP Syd-folder
• TEJP Norr-folder
• TEJP-affisch
• Flyer för TEJP Syd (engelsk version)
• Flyer för Kraftstation 2012 (svensk 

resp engelsk version)
• Flyer för Livskraft Polar/Norr, Mitt 

och Syd 
• En liten guide till Salt – barn och unga i 

EFS (broschyr)
• EFS Scout – en presentation … (vikt 

A5)
• EFS Scout. Vilka är vi? Scouting på 

kristen grund (liten broschyr)
• Julkort med Salts personal

Salt har under året gett ut följande 
material:
• Salta sånger. Blandade sånger för 

barn (samutgivning med Wessmans 
Musikförlag AB)

Ty alltsedan världens skapelse  
har hans osynliga egenskaper,  

hans eviga makt och gudomlighet,  
kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga 

Rom 1:20
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salt@efs.nu

www.salt.efs.nu
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avtryck_affisch 2.indd   1 2011-12-15   09:43:56

De fl esta programpunkterna på dagtid arrangeras 
som en kurs genom Älvsby folkhögskola. 

Det är med stor förväntan som vi inbjuder till världshistoriens första 
TEJP Norr på Storstrand! Med TEJP Norr vill vi sätta fokus på den 
kristna trons huvudperson – Jesus – och på allt det spännande som 
fi nns att upptäcka när man lever tillsammans med honom. 

Temat för TEJP Norr är ”Livets bröd”. Det är ett av Jesu många 
namn på sig själv. Vår förhoppning är att du på lägret ska få upp-
täcka mer av vad det kan innebära att Jesus vill vara lika viktig för 
oss som maten är för våra kroppar – att han vill ge oss den kraft som 
vi behöver för att kunna leva våra liv som han från början hade tänkt.

För oss som arrangerar TEJP Norr hör hängivenhet för Gud samman 
med glädje över livet som han har gett oss. Därför vill vi att TEJP 
Norr ska innehålla både humor och allvar, bibelstudier och även-
tyrsaktiviteter, lovsång och andra kreativa uttryck. Du är lika väl-
kommen oavsett om du har varit kristen länge eller om du är osäker 
på om du vill kalla dig själv för kristen!

TEJP Norr arrangeras av:
Salt Riks, EFS Norrbotten, Älvsby folkhögskola och KRIK.

Välkommen 
till TEJP Norr!

Program

ONSDAG
Frukost

Morgonmässa

Bön

Bibelstudium
Varför Jesus?
Vincent Ihlberg & 
Elin Lundgren

Den revolutionära 
kärleken
Eric Voelz

Smågrupp

Lunch

Avfärd Active

Organiserad fritid

2-dagsseminarium

Middag

Kvällsmöte
Jesus - Guds 
offerlamm
Olof Edsinger

Caféer mm

TORSDAG
Frukost

Morgonmässa

Bön

Bibelstudium
Dopet och tron
Johan Holmgren

att frukta och 
älska gud
Johan Marklund

Smågrupp

Lunch

Avfärd Active

Organiserad fritid

2-dagsseminarium

Middag

Kvällsmöte
Lär känna den 
helige ande!
Helena Marksén

Caféer mm

Stilla gudstjänst

08:00

08:30

09:15

10:00

11:30

12:30

13:00

13:30

15:00

16:00

17:30

19:15

21:30

23:00

Söndag
Frukost

 

 

Packning

(11) Avslutningsmöte
Kallade att tjäna
Mattias Sundkvist

Lunch

LÖRDAG
Frukost

Morgonmässa

Bön

Bibelstudium
Den kristna 
församlingen
Mattias Ottestig

trons rustning
Simon Jonsson

Smågrupp

Lunch

 

Outreach

 

Middag

Kvällsmöte
inga andra 
gudar
Jonas Nordén

Caféer mm

FREDAG
Frukost

Morgonmässa

Bön

Bibelstudium
bibeln och bönen
Ylva Andersson & 
Johanna Lundström

Andens gåvor 
och kraft
Johanna Rönnlund

Smågrupp

Lunch

Avfärd Active

Organiserad fritid

1-dagsseminarium

Middag

Kvällsmöte
tro som 
förflyttar berg
Martin Alexandersson

Caféer mm

Incheckning

Öppningsmöte
Livets bröd
Anton Björkman

Middag

Kvällsmöte
Guds rike är här!
Elin Risberg

Caféer mm

TISDAG

De fl esta programpunkterna på dagtid arrangeras som en kurs genom Sundsgårdens folkhögskola. Kvällsprogram-
men arrangeras tillsammans med studieförbundet Bilda. Alla kvällsmöten kommer att simultantolkas till engelska.

Det är med stor förväntan som vi inbjuder till världshistoriens andra 
TEJP Syd! Med detta läger vill vi sätta fokus på den kristna trons 
huvudperson – Jesus – och på allt det spännande som fi nns att upp-
täcka när vi lever tillsammans med honom. I år kommer vi särskilt 
att lyssna in vad Bibeln har att säga utifrån temat ”Guds hjärta”. Vad 
brinner Herren själv för? Hur kan du och jag bli smittade av det som 
ligger på hans hjärta? 

För oss som arrangerar TEJP Syd hör hängivenhet för Gud samman 
med glädje över livet som han har gett oss. Därför vill vi att TEJP 
Syd ska innehålla både humor och allvar, bibelstudier och även-
tyrsaktiviteter, lovsång och andra kreativa uttryck. Du är lika väl-
kommen oavsett om du har varit kristen länge eller om du är osäker 
på om du vill kalla dig kristen. 

Kolla också in den ledardag som vi arrangerar på måndagen innan 
lägret – för dig som inte kan vänta...

TEJP Syd arrangeras av:
Salt Riks, Salt Sydsverige, EFS i Väst-Sverige, EFS i Sydöst-
Sverige, Sundsgårdens folkhögskola, KRIK och Bilda.

Välkommen 
till TEJP Syd!

Program
ONSDAG
Frukost

Morgonbön

Förmiddagsmöte
Förvandlad av 
guds kärlek
Mikael Lunnergård

 
 
 

Smågrupp

Lunch

 

Organiserad fritid

Seminarium

Middag

Kvällsmöte
beroende
av gud
Anna Dieden

Caféer mm

Kvällsmässa

TORSDAG
Frukost

Morgonbön

Förmiddagsmöte
guds nöd 
för de förloRade
Gordon Hickson

 
 
 

Smågrupp

Lunch

 

Organiserad fritid

Seminarium

Middag

Kvällsmöte
gud är 
inte svensk!
Olof Edsinger

Caféer mm

Kvällsmässa

lördag
Frukost

Morgonbön

Förmiddagsmöte
guds passion
för rättfärdighet
Carrie & Mark Bishop

 
 
 

Smågrupp

Lunch

 

Organiserad fritid

Seminarium

Middag

Kvällsmöte
kom till mig
och drick
Jonas Hallabro

Caféer mm

Kvällsmässa

Söndag
Frukost

Morgonbön

Packning

(11) Avslutningsmöte
nåd och frid
Martin Alexandersson

Lunch

FREDAG
Frukost

Morgonbön

Förmiddagsmöte
guds omsorg 
om de svaga
Jonas & Viktoria 
Nordén

 

Smågrupp

Lunch

 

Outreach

 

Middag

Kvällsmöte
guds 
hjärta
Gertrud Storsjö

Caféer mm

Kvällsmässa

08:00

08:30

09:45

11:30

12:30

13:00

13:30

15:00

16:00

17:30

19:15

21:30

23:45

TISDAG

Incheckning

Öppningsmöte
GUDS HJÄRTA
Iza Jönsson

Middag

Kvällsmöte
Så älskade
Gud världen
Isaac Liu

Caféer mm

Kvällsmässa

Låt Ditt
rike komma
nyårsläger i Uppsala
28 december – 1 januari 2012 / 2013
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Tre
nyårsläger på Sundsgården
28 december – 1 januari 2012 / 2013
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18+

lärjunge.kom
nyårsläger i Umeå
28 december – 1 januari 2012 / 2013
Kolla in det @ www.livskraft.efs.nu
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  Våga!

nyårsläger i Älvsbyn
28 december – 1 januari 2012 / 2013

18+

I tillägg till detta har vi 
för skatten köpt in/
producerat och gett ut 
följande:
• Äventyrarkort 
• Informationskort om 

skatten

• Informationskort om skatten beige
• Informationskort om skatten turkos
• Informationsbroschyr om skatten

• Ballong skatten blå 
• Ballong skatten orange 

Till baspaketet:
• Väggbonad
• Handdockor
• Dockteaterscen
• Ledarhandbok
• 10 planscher med minnesverser (A2-

format)
• Välkommen till skatten (affisch)
• I den här kyrkan använder vi oss av 

skatten (affisch)
• Välkommen (affisch)
• Så brrra! (CD)
• Så brrra! (nothäfte)

Till terminsmaterialet ht 2012:

• Terminshäfte 
• Resurs-CD/DVD 
• Tala-måla-affisch Den stora festen 
• Tala-måla-affisch Josef  hos Potifar
• Tecknad serie Maria och ängeln (affisch-

paket)
• Tecknad serie Jesus uppväcker Lasaros 

(affisch-paket)
• Utskrift av samlingsvägledningar

Till terminsmaterialet vt 2013:
• Terminshäfte 
• Resurs-CD/DVD 
• Utskrift av Samlingsvägledningar 
• Tecknad serie Lärjungarna får se Jesus 

härlighet & Jesus uppståndelse (affisch-
paket)

• Tecknad serie Livets bröd (affisch-paket)
• Tala-måla-affisch Vägen sanningen och 

livet
• Tala-måla-affisch Den samariska 

kvinnan
• Tala-måla-affisch Livets bröd

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

TACK!
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salts internationella 
arbete

outreach
I januari genomfördes för första gången 
en outreach till Etiopien tillsammans 
med WSG och kristna somalier i Addis 
Abeba. 13 personer från Sverige deltog 
och var borta under tidsperioden 2-14 
januari. På plats i Addis Abeba delades 
gruppen upp i två team, ett med 
inriktning på kristna somalier och ett 
på fotbollsevangelisation bland barn. 
Outreachen stöttades med medel från 
Gustav V:s 90-årsfond.

Volontärprogrammet
2012 skickade Salt ut fyra volontärer 
till Argentina. Erika Theil arbetade 
på förskolan La Colmenita och 
Lovisa Höglund på dagcentrat Centro 
Comunitario Renuevo i Buenos Aires. 
Erika och Lovisa arbetade även vissa 
lördagar på La Isla, med program för 

barn och ungdomar; Erika gjorde 
dessutom kortare insatser på den 
lokala radiostationen intill La Colmenita. 
Malin och Joakim Cruce bodde i Salta 
i norra Argentina och arbetade med 
församlingen Comunidad Suya. De 
arbetade bland annat med hemlösa, 
anordnade första hjälpen-kurser 
och undervisade om värderingar i 
grundskolan.

Samtliga volontärer arbetade mellan 
september 2012 och februari 2013. 
Programmet finansierades av 
Sidabidrag som söktes via SMR. 
Volontärplatsen i Etiopien har under 
2012 varit vilande.

Bial
Barn i alla länder – BIAL – är barnens 
egen missionssatsning och sker i 
samarbete med EFS. Under 2012 
samlade Salt- och EFS-föreningar 
runtom i landet in drygt 1,6 miljoner 

kr till projekt i Eritrea, Etiopien, 
Malawi och Tanzania. Nytt för året 
var att även Salts söndagsskolsatsning 
skatten var ett av givarändamålen. 
Våra särskilda BIAL-missionärer har 
varit Ulf  Ekängen i Tanzania och 
Sennait Erichsen i Etiopien. 

BIAL har en arbetsgrupp där en 
representant från alla distrikt ska 
sitta med, dock saknas fortfarande 
representanter från Mittnorrland och 
Norrbotten. Under 2012 träffades 
gruppen bara en gång IRL, i samband 
med årskonferensen i Uppsala. 

Som ett hjälpmedel till barnledare 
och inspiration för barn har BIAL 
i varje nummer av efs.nu (numera 
Budbäraren/efs.nu) haft ett eget blad 
med berättelser från projekten och lite 
knep och knåp. 
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Outreachen i Etiopien i början av januari 2012 gav många tillfallen för leenden. 

Bara 
en sida 
kVar!



slutord och tankar inför framtiden
Under 2012 har vi fått lägga en grund som vi hoppas kunna bygga vidare på under 2013. Satsningen på skatten har börjat 
finna sina former, och vi kommer framöver att ha betydligt lättare att planera för hur arbetet med materialet ska läggas upp. 
Nu siktar vi därför på att nå ut ännu bredare med skatten i svensk kristenhet i allmänhet och Svenska kyrkan i synnerhet. 
Barnledarkonferensen i Jönköping 1-3 februari, som lockade hela 1000 deltagare från hela landet, och det nationella 
söndagsskolnätverk som bildades där, ska också ses viktiga delar i detta pussel.

Men även på andra områden fortsätter utvecklingsarbetet. Salts scoutverksamhet befinner sig i en spännande fas, där vi 
även hoppas på att få se nya EFS-sammanhang som ansluter sig till Salt. Team Jesus Generation får en ny huvudman i 
Hållands folkhögskola, vilket skapar bättre förutsättningar både för finansiering och kvalitetssäkring av detta viktiga arbete. I 
det internationella arbetet söker vi oss till en helt ny kontinent, efter att vår missionskonsulent har varit på rekognoseringsresa 
till Burma. Med mera!

En utmaning som hela tiden följer oss i Salt är ekonomin, och tyvärr har vi inte fått se någon ökning i givandet under det 
senaste året. Här behöver vi därför finna nya vägar till finansiering av vår verksamhet. Till alla våra vänner runtom i landet vill 
vi därför avsluta med en önskan om fortsatt stöd i form av givande och förbön – allt för att många barn och ungdomar även 
2013 ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus genom Salt!

Med glädje och tacksamhet över allt som Herren har gjort genom Salt under 2012.

Uppsala 130216

Evelina Andersson, Charlotte Erdtman, Lovisa Fahlgren, Tobias Graaf, Samuel Hellgren, Markus Holmström, Joel Lindén, Nils J Lundgren, 
Maria W Persson, Michael Rastas, Lovisa Schmidt och Fannie Thomasson.

slutord

salt@efs.nu
www.salt.efs.nu
018-430 25 80


