
KORT VERSION:
Alla önskar vi det bästa för våra barn och unga. Jesus själv säger: ”Låt barnen komma till mig.” I Salt 
verkar vi för att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Kon-
kret innebär detta att vi satsar på sådant som söndagsskola, läger och internationellt engagemang. När 
du ger en gåva till Salt är du med och bygger Svenska kyrkans framtid!

LÄNGRE VERSION:
”Låt barnen komma till mig.” Med dessa ord bjuder Jesus in också våra minsta till gemenskapen i Guds 
rike. För barn- och ungdomsorganisationen Salt innebär detta att vi vill satsa kraft och resurser för att 
barn ska få en möjlighet att upptäcka glädjen i att tillhöra Jesus. 

Ett av Salts ledord är att vi vill vara en missionsrörelse. Det ligger i vårt DNA och eftersom vår moder-
rörelse EFS i år firar 150 år av internationell mission blir det självklart även för oss att fokusera på vårt 
missionsuppdrag. Vi drömmer om att nå barn och unga i Sverige med evangeliet för att de ska få upp-
täcka glädjen och friheten i nåden.

Vi tror att alla kristna är kallade som missionärer, på olika sätt. Vi ser att det finns en stor längtan 
bland unga att få dela evangeliet med andra i Sverige och därför är vi varje år med och skickar ut 
team till församlingar runt om i landet. Genom detta får de ingångar på skolor där viktiga rela-
tioner byggs. Andra känner en längtan att få smaka på internationell mission och då erbjuder vi 
längre volontärperioder i Burma, Argentina och Tanzania. Missionen tar sig olika uttryck men den 
är helt avgörande för vårt uppdrag.

Vi behöver be om mer av den frimodighet som barn och unga äger. Vi sitter på alldeles för bra nyheter 
för att hålla det för oss själva! Låt oss berätta om Jesus!

Salt är en barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan. Salt samlar knappt 7 500 medlemmar 
i 140 lokala föreningar. Vi står nära vår moderrörelse EFS, men vi är öppna för alla som vill finnas med 
i vår gemenskap. 

När du ger en gåva till Salt är du med och bygger Svenska kyrkans framtid!

Johanna Björkman
GENERALSEKRETERARE

Mission - en kallelse för alla
Kollektcirkulär för rikskollekt till Salt den 1 maj 2016

SALT OCH SVENSKA KYRKANS UNGA
Salt är en av två barn och ungdomsorganisationer inom Svenska Kyrkan som idag får nåden att ta emot rikskollekt. Den 
andra är Svenska Kyrkans Unga som också arbetar för att barn och unga ska få lära känna Jesus. Deras vision är:
Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen 
där vi får växa i tro och ansvar
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