
Till EFS-föreningen

Medlemskap i Salt
Kära vänner i EFS!

Vi i Salt - barn och unga i EFS vill inbjuda er att vara med i visionen om att barn och unga
ska få lära känna Jesus. Det tror vi att ni redan är - med er tid, er omsorg, era böner och
mycket mer. Med detta brev vill vi berätta vad ni kan göra specifikt för att hjälpa Salt som
rörelse att fortsätta vårt arbete.

Hur ser nuläget ut?

Salt har i flera år haft runt 6000 medlemmar. Efter corona har många inte hittat tillbaka till
rutinen att aktivera sitt medlemskap. I Salt behöver man aktivera medlemskapet en gång
per år. Just nu är det bara 2000 personer som har aktiverat sitt medlemskap för 2022.
Detta har stor påverkan på vilka resurser som Salt kommer ha framöver. Just nu önskar vi
alltså att “rädda Salt” vad gäller våra medlemssiffror och därmed vår ekonomi.
Medlemskapet behöver aktiveras innan den 31 december.

Vad kan ni göra, om ni inte har en Salt-förening?

● Uppmuntra era barn och unga att bli medlemmar i närmaste lokala Salt-förening.
● Starta en Salt-förening! Vi hjälper er gärna att komma igång.
● Gå samman med några grannorter och bilda en gemensam Salt-förening.
● Som EFS-förening komma överens om att ge en årlig gåva till Salt.
● Som EFS-medlem bli “Salt-förälder” eller “Salt-morförälder” genom att bli

månadsgivare till Salt. Kontakta då EFS Givarservice.
● Fråga Gud om han vill leda dig i att på något annat sätt vara ett stöd för Salt.

Varför är medlemskap i Salt viktigt?
● Som rörelse vara en starkare röst för barnen och ungdomarna
● Få ekonomi att utveckla material, konferenser och ledarträning
● Känna till vilka barn och unga som finns i våra verksamhetet och underlätta vårt

förebyggande arbete med trygga miljöer i all Salts verksamhet
● Att våra deltagare blir försäkrade i Salts verksamhet

Mer information om hur medlemskapet fungerar skickas ut på ett blad till alla
Salt-föreningar. Vid frågor, kontakta gärna er regionala Salt-koordinator/distriktskonsulent
eller läs mer på Salts hemsida: salt.efs.nu.

Guds välsignelse önskar
Salts kansli
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