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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
INLEDNING

Året 2020 blev året som gick till historien som året då mycket omkullkastades. En pandemi lamslog världen, och
påverkade så även Salts verksamhet och organisation. Restriktioner gällande deltagarantal har gjort det omöjligt
för mycket vi hade tänkt skulle kunna gå att genomföra under året. Vi har dock mycket att se tillbaka på med glädje.
Vi landade i ett nytt avtal med Norge, vilket innebar att vi kunnat nylansera skatten i ny form, i form av paket. Under
2020 släpptes två samlingspaket samt ett julpaket. Fler paket kommer att släppas under 2021.
Patrullriks blev tvunget att ställas in under sommaren på grund av pandemin, ett nytt LÄKO är nu tillsatt för att
planera och genomföra Patrullriks 2023 i Mjösjöliden.
Salts generalsekreterare Johanna Björkman valde att avsluta sin tjänst i samband med sin föräldraledighet. I mitten
på december hade styrelsen glädjen att erbjuda Rebecca Stighem tjänsten som ny generalsekreterare. I mars
välkomnade vi Helena Alin som ny Soul Children-koordinator. Vid årsskiftet avslutade Rakel Brandt sin tjänst som
skatten-redaktör.
Soul Children har länge burit på en vision att skriva ny musik anpassad för just Soul Children i Sverige, och inte bara
översätta norsk musik. Detta har vi satsat på under 2020 i form av två helt nyskrivna terminslåtar. Under vårterminen
gjordes ett samarbete med Svenska Gospelverkstaden och Mikaela Häger för terminspaketet HT-20, som skrev och
producerade låten God knows my name. Under höstterminen genomförde Soul Children Sverige sin egen låtproduktion
för första gången, från ax till limpa. Låten Det är Du skrevs av Helena Alin (Salt) och Fasica Watchefo (Equmenia) och
blev terminslåt för VT-21.
Under nyårshelgen 20/21 arrangerades Livskraft på tre olika ställen runtom i landet – Mittsverige, Västerbotten och
Norrbotten. Samtliga läger genomfördes online via bl.a. Youtube, Zoom och Discord. De hade olika upplägg och längd
med bland annat förinspelad undervisning och onlinelekar. Det krävdes stora omställningar för att anpassa våra
läger, men vi gjorde det mycket bra med gott resultat i form av lyckade online-läger. I augusti hölls Livskraft Sommar
i Skellefteå, som i år blev ett betydligt mindre läger för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Många ungdomar längtar efter mer av Jesus och vi är glada att Livskraft får vara sådana läger där vi möjliggör plats
och tid för detta.
Konferensen Livsväg som vi arrangerar tillsammans med EFS, Johannelund, Lötenkyrkan och EFS Mikaels har även
den fortsatt växa. På plats fanns 50 deltagare och medverkande. Hela konferensen sändes live via EFSplay och
betydligt fler deltog online. Årets tema var Goda Nyheter.
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 2020.

SALTS ORGANISATION

Salt är organiserat som demokratiska
lokalföreningar som sammansluts i
distrikt och i en nationell nivå. Alla
nivåer har en demokratisk struktur,
något som också krävs för att Salt
ska ha rätt till stats-, landstings- samt
regionbidrag. Det är på lokal nivå som
människor främst kan vara ljus och
salt i sin vardag, där barn och unga får
växa in i tro och lärjungaskap och som
visionen kan uppfyllas. På distrikt-/
regional nivå kan lokala föreningar
samarbeta och resurser finnas för att
stödja och fokusera lärjungaträningen.
Ansvaret för distrikt-/regional nivån
ligger på de flesta håll på EFS.
Riksnivån har i uppgift att stödja
distrikt, regioner och lokal nivå och

skapa gemensamma resurser. Den
centrala nivån kan också sätta ett
fokus och en spets i uppgiften att vara
ett salt i världen och in i EFS.

STYRELSENS ARBETE
Salts styrelse har under våren bestått
av Maria Bengtsson (ordf), Daniel
Forsberg (vice ordf), Jessica Reijer (sekr),
Olle Rosenius, Simon Simonsson,
Filippa Starfelt, Eric Voelz, Jonathan
Häggbom-Holmlund, Astrid Westling,
Hannes Dahlbäck, Sandra Åhman och
Sofia Ståhl.
Under hösten har styrelsen bestått
av Maria Bengtsson (ordf.), Daniel
Forsberg (vice ordförande), Jessica Reijer
(sekreterare), Olle Rosenius, Simon

Simonsson, Filippa Starfelt, Eric Voelz,
Tomas Rosenkvist, Sofie Myrtenstam,
Sandra Åhman och Sofia Ståhl.
Under 2020 har styrelsen haft nio
protokollförda sammanträden, varav sex
var videomöten, ett var per capsulam
samt ett konstituerande. Att så många
möten blev digitala beror på Covid-19
och risken för smittspridning vid
fysiska sammanträden. Viktiga frågor
har varit utvecklingen av organisation
och samarbetet med EFS, framtida
prioriteringar gällande barn och familj,
rekrytering av ny generalsekreterare samt
samtal om att fortsätta vara en relevant
rörelse för vår tid utifrån de behov vi
ser och för att barn och unga ska få lära
känna, komma till tro på och följa Jesus.

Rakel Brandt arbetade som skattenredaktör på 70% och var tjänstledig
med varierande procent för studier
under delar av hösten. Vid årsskiftet
20/21 avslutade Rakel sin tjänst.
Victor Forssman arbetade som
projektkoordinator på 80%.

FÖRENINGS- OCH
MEDLEMSSTATISTIK
I slutet av 2020 hade Salt 130
anslutna föreningar. Av dessa var 94
aktiva, vilket är en minskning med
13 stycken från föregående år. Under
2020 anslöt sig tre nya föreningar:
Salt Furulunds församling, Salt
Tallhedskyrkan och Salt Gafsele-Åsele.
Åtta föreningar förklarades strukna.
Medlemsantalet var 3 410 stycken,
vilket är att jämföra med fjolårets 6
072. Antal medlemmar 6-25 år var 2
173.

EKONOMI

Salt har gjort ett redovisat resultat
på -231 tkr för år 2020, vilket är
en förbättring jämfört med det
budgeterade underskottet på -464 tkr.
Intäkterna översteg budget samtidigt
som kostnaderna understeg
densamma. Intäktsökningen
berodde främst på att vi fick mer i
bidrag och ersättning för sjuklön
och försäkringsavgift än väntat.
Differensen på kostnadssidan berodde
huvudsakligen på färre inköp och lägre
lönekostnader än budgeterat samt en
positiv semesterlöneskuld.
Insamlade gåvor uppgick till 792
tkr. Salt har dock ett avtal med EFS
som garanterar oss 1 miljon kronor
i gåvor och år 2020 hade EFS avsatt
ytterligare 154 tkr i sin gåvobudget
till Salt. Summan av insamlade gåvor
och gåvor från EFS blev därmed 1 154
tkr. Salt får varje år ytterligare gåvor
i form av en delad rikskollekt från
Svenska kyrkan. År 2020 års kollekt
påverkades starkt av coronapandemin
och uppgick endast till 190 tkr, vilket
kan jämföras med 594 tkr under år

2019 och 356 tkr under år 2018.
Vi fick två bidrag från MUCF
(Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor): Ett ordinarie
bidrag på 1 887 tkr samt ett extra
bidrag på 448 tkr med anledning av
coronapandemin. Salts styrelse har
beslutat att använda det extra bidraget
under år 2021. Enligt villkoren från
MUCF måste två tredjedelar av det
extra bidraget komma den lokala
verksamheten till del och enligt
gällande redovisningsregler är det
endast detta belopp som får ligga som
en skuld i redovisningen till 2021.
Därmed har ändå den resterande
tredjedelen intäktsbokförts år 2020.
Den totala intäkten år 2020 från
statsbidraget från MUCF uppgår
därför till 2 039 tkr.
Salt har även fått ett bidrag från EFS
för vårt arbete med BIAL (293 tkr).
Före avdrag för försäkringsavgift
delades 287 tkr ut som startoch föreningsbidrag till lokala
Saltföreningar.

ANSTÄLLDA

Johanna Björkman arbetade som
generalsekreterare på 90% under
våren för att vara föräldraledig på
10%. Under hösten arbetade hon
100% och valde därefter att säga
upp sig i samband med kommande
föräldraledighet.
Amanda Vadian arbetade 80% som
biträdande generalsekreterare. 50%
tillsvidare, 30% projekttjänst fram till
sommaren 2021 samt en 5% ökning
juli-december 2020.

Amanda Frankner arbetade som
kommunikatör på 60% men med
en tillfällig utökning till 70% under
2020. I slutet på 2020 fick Amanda en
utökad tjänst på 80%.
Markus Holmström hade en tjänst
på 20% men var föräldraledig på hela
den tjänsten fram till slutet av juni.
I samband med det valde Markus att
säga upp sig från sin tjänst på Salt.
Charlotta Nordström arbetade som
projektkoordinator på 40% med fokus
på förening och scouting.
Maria Ottestig fortsatte som
skatten-inspiratör på 30% och 50%
som Soul Children-inspiratör fram till
februari då den delen avslutades. Från
mars till sista juni hade hon en utökad
projektanställning på 30% under
våren riktad mot barn- och familj.
Under hösten har Maria haft 30%
mot skatten samt vikarierat 30% för
Rakel och nyttjat procenten mot barnoch familj. Under en del av sommaren
och hösten var Maria sjukskriven.
Helena Alin arbetade som Soul
Children-koordinator på 50% från
början av mars.
Sofia Svensson arbetade 15% som
BIAL-inspiratör.
Elias Moberg arbetade som ekonom
och statistikansvarig på 100% fram till
och med augusti. Sedan lades tjänsten
över till EFS.
Tjänstevolymen var under våren
685% och under hösten 550%.

SALTS
SVERIGEARBETE
Läger och konferenser
EFS och Salts årskonferenshelg
blev helt digitalt och årsmötet helt

ANSTÄLLDA!

Övre raden: Johanna Björkman,
Amanda Vadian, Rakel Brandt,
Victor Forssman
Mittersta raden: Amanda Frankner,
Markus Holmström, Elias Moberg,
Charlotta Nordström
Undre raden: Maria Ottestig,
Helena Alin, Sofia Svensson

textbaserat. Tanken var från början att
använda tekniska hjälpmedel för att
komplettera ett fysiskt årsmöte - men
vi var tvungna att ställa om till helt
digitalt pga den rådande pandemin. Vi
använde oss av VoteIt och trots deras
rekommendation att ett textbaserat
årsmöte inte bör vara kortare än en
vecka valde vi att ha årsmöte som
sträckte sig från lördag förmiddag till
söndag eftermiddag. Det var cirka 60
ombud “på plats”, vilket är en ökning
jämfört med tidigare årsmöten. Vi
kunde också glädjande se att andelen
som aldrig varit med på årsmöte förut
var tämligen hög. Vi kan med andra
ord dra slutsatsen att ett onlinebaserat
årsmöte möjliggör för ombud,
som kanske inte åkt på den fysiska
konferensen, att finnas med.
Årsmötet hade också en del
livesändningar. En del var tillsammans
med EFS och en del bara med
Salt. Salts generalsekreterare
Johanna Björkman predikade på
fredagskvällen. Lovsång ledde ett gäng
från Betlehemskyrkan i Stockholm,
med Helena och Petter Alin i spetsen.
Det blev allt som allt ett väl
genomfört årsmöte, trots den korta
framförhållningen som pandemin
gav oss. Vi tar med oss uppmuntran
att livesända mer, och inte enbart
köra textbaserat. Det fanns även
ett önskemål att inte ha så lång
röstningstid, vilket vi också tar med
oss.

Livsväg
Helgen 2–4/10 anordnades
konferensen Livsväg och på plats
fanns 50 deltagare och medverkande
och hela konferensen sändes live via
EFSplay. Under konferensen deltog
ett 80-tal uppkopplade enheter per

möte. Vi vet också att en hel del
enheter bestod av flera som tittade
tillsammans som grupp. I efterhand
har undervisningen setts totalt ungefär
250-300 gånger/pass. Åldersgruppen
för konferensen är 18-35 år och
årets tema var “Goda Nyheter” och
Kerstin Oderhem, Magnus Persson
och Tomas Nygren var huvudtalare.
Arrangörerna var Salt tillsammans
med EFS, Johannelund samt EFS
missionsförening i Lötenkyrkan och
EFS Mikaels.

Livskraft
Under nyårshelgen 20/21 arrangerades
Livskraft på tre olika platser i
landet - Mittsverige, Västerbotten
och Norrbotten. Alla läger ställdes
om och hölls online. Mittsvergies
läger hölls 28-31/12 och sändes via
Youtube på EFSplay och Salt+. Det
var mycket fokus på undervisning
samt uppmuntran till träffar i mindre
grupper. Västerbottens läger hölls
2-3/1 och Norrbottens 28-30/12
via Zoom och Encore, där de också
hade gemeskapsaktiviteter. I år hade
vi även för tredje året i rad Livskraft
Sommar. Det blev ett litet läger i
enlighet med restriktionerna som ägde
rum i Mobackenkyrkan i Skellefteå
under augusti månad. Trots alla
omständigheter och omställningar
blev det lyckade och betydelsefulla
läger.

Teamlinjen
Teamlinjen är Salts teamträningsskola
i Sverige. Visionen är att få vara
en växtplats där deltagarna får bli
utrustad som lärjunge och ledare
i församlingsmiljö och som del
i ett team. Praktiken kan se lite
olika ut men sker för det mesta i
församlings- och skolmiljö. Detta

varvas med undervisning och studier
under året. Utbildningen sker inom
Åredalens folkhögskolas ram och
flera av utbildningsveckorna är
förlagda till folkhögskolan. I tillägg
träffas teamlinjen varje fredag för
distansundervisning.
Under våren hade Teamlinjen sju
stycken teamare på fyra ställen: EFSKyrkan Hörby, EFS-Helsingborg,
Öjersjökyrkan EFS och Kungsporten
Huskvarna (EFK). Under hösten
började ett nytt läsår med 10 stycken
teamare fördelade på fyra platser:
Öjersjökyrkan EFS, Kornhillkyrkan
EFS, EFS kyrkan Skellefteå samt på
KRIK kontoret i Uppsala.
Björn Sylvén arbetade 30% från
Åredalens folkhögskola med
Teamlinjen.

Barn, familj och söndagsskola
Under vårterminen 2020 skickade Salt
ut söndagsskolematerialet skatten till
abonnenter; vilket innebar löpande
arbete med själva utformandet av
materialet online och kontakt med
abonnenter. Parallellt med detta arbete
planerade vi för den framtida nya
“förpackning” av skatten och under
hösten 2020 släpptes de första paketen
i Sverige. Samtliga abonnemang
sades upp i och med vårterminens
slut och nu köper man istället
enstaka skatten-paket. Det har
lagts ned mycket tid på detta arbete,
dels i förarbetet med bland annat
dialog med Norge för utformande
av avtal, kreativt tänkande kring
ny “förpackning”, val av texter till
paketen, marknadsföring med mera
och därefter i själva skapandet och
utförandet av de befintliga, digitala
paketen. Under våren och sommaren

gjordes totalt tre inspelningar
av skatten-live i samarbete
med EFS kommunikation- och
insamlingsavdelning, vilka har sänts
på webben och blivit uppskattade
av tittare runt om i landet. Detta
gjordes som en extra satsning i och
med Corona-pandemin. Hösten
har inneburit fokus på lansering av
nya skatten-paket, parallellt med
arbetet att designa, skapa och förpacka
ytterligare paket. Totalt har tre paket
lanserats under höstterminen. Under
höstterminen, lagom till jul, har det
gjorts ytterligare en inspelning av
skatten-live. skattens hemsida har
löpande uppdaterats för att passa det
nya upplägget med skatten-paket och
livesändningar.
Pga pandemin blev det inte några
regionala inspirationsdagar med det
nationella söndagsskolenätverket
där Salt ingår som medspelare.
Däremot har representanter från
Salt närvarat vid de återkommande
planeringsträffarna som nätverket haft
under året. Ett löpande arbete med att
utforma ett underlag till föreläsning
om “familjens betydelsefulla roll för
barnens tro” har präglat en hel del av
tiden och engagemanget i nätverket.
Under 2021 hoppas vi kunna komma
ut på diverse teologiska utbildningar
och arbetsplatser inom kyrkan för att
erbjuda denna föreläsning.
En ny familjesatning har påbörjats
och var under vårterminen i sin
startlinda med bön och kreativt
tänk. Kontakt med delar av landets
föreningar togs för att med stickprov
få en uppfattning om behov
och längtansområden gällande
familjebiten. Under höstterminen har
vi landat i två huvudspår; en plattform
för apologetik för tweens och föräldrar
i form av en podd, vilken vi ska
testköra under vårterminen -21 och
därefter utvärdera, samt något slags
kreativt stödmaterial för familjer
och församlingar. Kontakt med
Lötenkyrkan har tagits och de är sugna
på att vara en slags “testförsamling”
för materialet. Ett redaktionsråd för
familjesatsningen håller på att skapas
och kontakter med samarbetspartners
för podden knyts. Ett “familjespår”
med Hemmakyrka-materialet finns
också där vi ev i början av 2021
kommer försöka satsa på nytryck av

boken samt ett nyskapande, filmat
material utöver boken.

Soul Children
Soul Children har länge burit
på en vision att skriva ny musik
anpassad för just Soul Children i
Sverige, och inte bara översätta norsk
musik. Detta har vi satsat på under
2020 i form av två helt nyskrivna
terminslåtar. Under vårterminen
gjordes ett samarbete med Svenska
Gospelverkstaden och Mikaela Häger
för terminspaketet HT-20, som skrev
och producerade låten “God knows
my name”. Under höstterminen
genomförde Soul Children Sverige
sin egen låtproduktion för första
gången, från ax till limpa. Låten “Det
är Du” skrevs av Helena Alin (Salt)
och Fasica Watchefo (Equmenia)
och blev terminslåt för VT-21. För
andaktsmaterialet VT-21 anlitades
även två illustratörer, Amanda
Bengtsson och Miriam Nygren, för
att måla bilder till varje andakt. Detta
utifrån en vision som finns i Soul
Childrens DNA - att väcka barn/
ungdomars tillbedjan, funderingar och
tankar om Gud med olika kreativa
uttryck.
Tidigt under våren lanserades nya
hemsidan och då även medlemssidan
som kallas “guldsidan”. Istället för att
medlemskörerna får startpaket och
terminspaket på mejl (som tidigare)
har de nu kunnat ladda ned allt direkt
från guldsidan. Responsen har varit
bristfällig, men för oss anställda har
det blivit mycket smidigare att arbeta
och vi tror att det inger förtroende
att ha någonting estetiskt/textmässigt
proffsigt att visa t ex när nya körer
funderar på att bli medlemmar.
I oktober genomfördes en minigathering i Göteborg, med körer i
omnejd, där dagen avslutades med att
vi filmade och spelade in låtarna som
övats under dagen. Andra gatherings
har planerats men tyvärr ställts in
pga pandemin. En låtskrivardag
var planerad under hösten och en
inspirationsdag i Markaryd med
Ljungby Soul Children och barn
från Markaryd, men även dessa event
fick ställas in. Även Soul Childrenspåret på Hönökonferensen ställdes
in. Planer för sommarläger 2022 har

dragit igång under hösten.
Under sommaren och hösten har vi
översatt låtar från norska albumet Soul
Church One och även utformat en ny
Soul Church-manual. Svenska noter
och manual släpptes på guldsidan och
Salts webbutik i december. Samtalen
kring notförsäljning på David Media
har fortsatt, men Norge har motsatt
sig detta och planerar istället för en
internationell Soul Children-webbutik
där allt kan finnas. Bollen ligger just
nu hos Norge.
Under 2020 avslutade Maria Ottestig
sin tjänst som Soul Childrenkoordinator och i mars efterträddes
hon av Helena Alin. Under året hade
Soul Children Sverige 44 körer, varav
12 är kopplade till Equmenia, 8 är
kopplade till Salt och resterande är
utan anslutning till någotdera. Vissa
av dessa är nya, och andra har avslutat
sitt medlemsskap.

Salt+
Under 2020 hände det mycket på
Salt+. Besöksantalet var 3 301 (123%
ökn. sedan 2019) personer under
året med en pik under april. Det
släpptes 16 nya serier med totalt 104
avsnitt. Egen undervisning har spelats
in i EFS nya studio på kansliet. Det
gjordes även en mängd uppdateringar
och tillägg på hemsidan, såsom ett
forum för ungdomsledare och en
innehållsguide med symboler för att
lättare kunna hitta rätt material till
sin grupp. Ett arbete för att samla in
utvärderingar och återkoppling med
lokala och regionala
sammanhang har
påbörjats under året.

Medlemsregistret
Efter mycket
planering och
hårt arbete
kunde vi under
året lansera vårt
medlemsregister. Vid
stora förändringar
kan man stöta på
problem, men i det
stora hela gick det
bra. Medlemsregister
har skapats i
NGOPRO, vilket

innebär att många ute i landet redan
är bekanta med systemet. Nästa etapp,
som sker under 2021, är att skapa en
sms-snurra, för att kunna uppdatera
medlemsskap via ett sms. Vår
förhoppning är att detta ska underlätta
för de lokala administratörerna
samt göra det lättare för unga att bli
medlem i Salt.

Scouting
Salt Scout gick 2020 in i åttonde året
som samverkansorganisation med
Scouterna och trettioandra året som
scouter! Under 2020 har vi haft 58
aktiva kårer och i slutet av året hade
vi 1183 aktiva scouter. Eftersom
scouting till stor del tar plats utomhus
har flera av våra kårer fortsatt att ha
verksamhet under året trots pandemin
som varit. Detta är vi väldigt glada
över!
Planeringen av Patrullriks 2020 har
varit i full gång men i mars 2020
fattades det svåra beslutet att ställa
in lägret på grund av Covid-19.
Lägret skulle ha hållits i juli-augusti
på Vässarö utanför Stockholm. I
planeringen har representanter från
bl.a. både Salt riks och Salt mittsverige
funnits med. Nu laddar vi istället
om för ett nytt Patrullriks 2023 i
Mjösjöliden i Norrbotten.
CSU har under året burit mycket
av scoutfrågorna och har till stor del
fokuserat på hur vi strategiskt ska
arbeta med scouting framöver. Fortsatt
har vi regelbundna träffar med de
andra samverkansorganisationerna
till Scouterna och utvecklar ständigt
vårt samarbete med Scouterna och
medlemsregistret scoutnet.

SALTS
INTERNATIONELLA
MISSION
Barn i alla länder, BIAL
BIAL är barnens egen
missionssatsning och sker i samarbete
med EFS. Under 2020 samlades
strax under 1 463 000 kr in till
projekt i Eritrea, Etiopien, Somalia,
Tanzania, Malawi och Indien samt
till satellitkanalen SAT-7 och skatten
– på äventyr med Gud. Våra BIALmissionärer har varit Ulf Ekängen

och Nora Sandahl i Tanzania.
Ulf gick i pension och avtackades
med festligheter i augusti efter sin
mångåriga tjänst som EFS-missionär
med särskilt uppdrag för barns
rättigheter. Han fick då motta BIAL:s
hedersmedalj. I slutet av året blev
Marita Hasselberg BIAL-missionär.
Hon är barnsjuksköterska och utsänd
till Tanzania av EFS i samverkan med
Dansk Luthersk-Mission.
BIAL:s arbetsgrupp är på ideell basis
med och utvecklar BIAL-konceptet
och finns tillgänglig för BIALinformation i lokala sammanhang.
Gruppen hade under året en träff i
Uppsala samt ett sammanträde och
uppföljningar digitalt. På grund
av pandemin kunde inte gruppen
genomföra de planerade BIALaktiviteterna på Patrullriks och
årskonferensen, utan har uppmuntrat
till insamlingar och aktiviteter lokalt.
Flera kreativa initiativ till insamling
har tagits, vilket är glädjande!
I sex nummer av Budbäraren har
BIAL haft ett eget uppslag med
aktuella reportage och inspiration.
Den tecknade BIAL-serien av Anna
Andersson och Sofia Svensson
har publicerats i sex nummer av
Budbäraren och synts i vår sociala
media.
Under vårterminen har alla barns rätt
till fred lyfts fram i det internationella
missionsprojektet i skatten, och
blev därmed det sista BIAL-inslaget
i detta utförande på grund av
skattens nya form. Soul Childrens
insamlingskampanj ”SoulMate” hade
temat barns rätt till liv.

Resor
Det för året inplanerade returbesöket
från söndagsskolledare i Tanzania
tillsammans med Nora Sandahl
och Noltorpskyrkan i Alingsås
fick skjutas på framtiden pga
pandemin. BIAL-inspiratör Sofia
Svensson och BIAL:s resedocka
Haki besökte i september den
humanitära organisationen Warsan
i Somalia. EFS samarbetar med
Warsan och BIAL stödjer specifikt
organisationens skolmatsprogram och
utvecklingsinsatser tillsammans med
familjer i landsbygdsmiljö.

Unga i mission
Under året påbörjades dialog med
EFS internationella avdelning om
ett mötesforum för Salt:are för att
rustas, påverka och bli aktiva i EFS
internationella mission. En Saltplusserie om mission ur ett globalt
perspektiv presenterades av EFS
internationella avdelning och LINC
Bay Area, USA som en resurs för
ungdomsgrupper med flera.

SALTS
KOMMUNIKATIONSOCH INFORMATIONS
ARBETE
Salts verksamhet har under året
omgärdats av ett informations- och
kommunikationsarbete. Annonser för
bland annat skatten, Soul Children,
Salt+, Livskraft och Livsväg har
publicerats i tidningar som KRIKnytt, Kyrkans tidning, Sändaren och
Junia, men även digitalt via betald
marknadsföring på Facebook och
Instagram. Detta utöver de annonser,
artiklar och information som under
året publicerats i EFS missionstidning
Budbäraren.

Hemsidor
Salt har under 2020 drivit följande
hemsidor:
• salt.efs.nu – hemsida för hela
organisationen.
• livskraft.efs.nu – hemsida för de tre
Livskraftslägren.
• livsvag.efs.nu –hemsida för
konferensen Livsväg i Uppsala.
• bial.efs.nu – hemsida för Barn I Alla
Länder.
• skatten.nu – hemsida för
söndagsskolematerialet skatten –
på äventyr med Gud.
• webbutik.skatten.nu – webbutik för
prenumeranter på skatten.
• patrullriks.nu – hemsida för
scoutlägret Patrullriks.
• soulchildren.se – hemsida för Soul
Children.
• saltplus.nu – resurshemsida med
undervisning för ungdomar och
ledare.

Nyhetsmail
Salt har totalt skickat ut 10 nyhetsmail
under 2020 till olika målgrupper.

Dessutom har det skickats 8
nyhetsmail gällande skatten och
11 nyhetsmail till Soul Childrens
abonnenter och ledare.

Sociala medier och video
På sociala medier har Salt främst
synts på Instagram, Facebook och
YouTube (Salt+). I december gjordes
en julkalender via Instagram och
Facebook där en serie släpptes på Salt+
varje advent.
Soul Children, skatten, Patrullriks
och Livsväg har haft egna Facebooksidor. Soul Children har även startat
upp både ett Instagram- och TikTokkonto under året.

Foldrar, profilprodukter och
litteraturutgivning
Salt har under året gett ut följande:
• Årsmöteshandlingar 2020 (digitalt)
• Flyer Livsväg
• Affisch Livskraft Polar, Norr och
Mitt.
• Affisch Livskraft Sommar
• Andaktsmaterial + Aktivitetsmaterial Soul Children Våren 20
• Andaktsmaterial Soul Children
Hösten 20
• Andaktsmaterial Startpaket Soul
Children, uppdaterad layout
• Powerpointpresentation Soul
Children Gatherings
• Nyutgåva av Medvandrare, uppdaterad layout
• Backdrop Salt+

I omformningen av skatten och
framtagandet av de nya digitala
paketen som gjordes under 2020 lades
material från alla tidigare terminspaket
om. Följande dokument och filer togs
fram, gjordes om eller flyttades och
utgör grunden för de nya paketen:
• Ledarhäfte
• Agenda
• Samlingarna (Unika moment)
• Kopieringsunderlag för varje
samling
• Media till samlingarna
• Sånger med singback och noter
• Filmer med rörelser
De digitala skatten-paket som lanserades under året var:
• Paket 1
• Paket 2
• Julpaket

Utskott, råd och arbetsgrupper

Under året har Salts styrelse haft följande utskott och råd:
• Centrala Scoututskottet .Ledamöter har varit Inga-Britt Johansson
(Norrbotten), Maud Granberg
(Västerbotten), Marianne ”Nanne”
Näslund (Mittnorland) (ht),
Magnus Lennartsson (Mittsverige),
Jakob Axelsson (Västsverige), Albin
Sjölund (Västsverige). Under 2020
har regionerna Mittnorrland (vt),
Sydsverige och Sydöstsverige saknat
representant i Centrala scoututskottet. Daniel Forsberg, Olle Rosenius
och Jonathan Häggbom Holmlund
(vt) har varit styrelsens representanter.
• Salts teologiska råd, med Jonathan
Häggbom- Holmlund och Astrid Westling (vt) och Sofia Ståhl
samt Sofie Myrtenstam (ht) som
styrelsens representanter. Övriga
ledamöter har varit Johanna Björkman, Kerstin Oderhem och Tomas
Nygren.
Representanter från styrelsen har även
funnits med i följande arbetsgrupper:
• Arbetsgruppen för Barn i alla
länder (BIAL).
• Arbetsgrupperna för Salts barnoch ungdomskonferenser på
årskonferensen.
• EFS internationella råd.
• EFS styrelses valberedningskommitté.

SLUTORD OCH
TANKAR INFÖR
FRAMTIDEN

Efter ett år som totalt kastade omkull
världen ser vi nu framåt och hoppas
att läget ska bli lite mer stabilt. Vi är
tacksamma för vår generalsekreterare
Johanna Björkmans ledning och ser
nu med förväntan på vad Gud vill göra
med vår nytillträdde generalsekreterare
Rebecca Stighem.
Trots att mycket blev omkullkastat
är vi tacksamma för de lärdomar vi
fått under året, för vår förmåga att
anpassa oss, men också att se hur alla
lokala föreningar gjort sitt bästa för att
vara hem för barn och unga - på nya
sätt! Vi fortsätter att hålla fokus på de
behov och områden vi sedan innan
identifierat.
Nationellt i Salt fortsätter vi det
strategiska arbetet framåt, genom
våra tre fokusområden Verktyg för
kristen vardag, Ledarträning och
Generationsöverskridande
relationer
i församlingslivet. Vi ser och hör
fortsatt om många behov i våra lokala
sammanhang och vi vill som stödjande
organisation att dessa behov ska väga
tungt i de beslut och inriktningssteg vi
fortsätter att ta även framöver.
Sedan tidigare funderar vi på och
jobbar med frågan om ledare och
ledarskap. Här vill vi fortsätta att
utrusta och stötta unga i sitt ledarskap
och lärjungaskap men även uppmuntra
äldre att vara förebilder och ledare bland
unga. Vi behöver ta rygg på varandra
för att lära oss och för att sedan lämna
ansvaret vidare. I en rörelse som möter
förändring behöver vi tänka ihop för
att fortsätta vara relevanta i människors
liv och funderingar.
I allt detta är vår bön och förhoppning
att under Guds ledning få gå
tillsammans med Honom för att
utbreda Guds rike. Allt för att barn och
unga ska få lära känna, komma till tro
på och följa Jesus Kristus!
Uppsala 2021
Maria Bengtsson (ordf ), Daniel Forsberg
(vice ordf.), Jessica Reijer (sekreterare),
Olle Rosenius, Simon Simonsson, Filippa
Starfelt, Eric Voelz, Sandra Åhman
Sofia Ståhl, Sofie Myrtenstam och Tomas
Rosenkvist

EKONOMI

Utfall
2019

Budget
2020

Utfall
2020

Detaljbudget
2021

Rambudget
2022

Statsbidrag

1 884 958

1 887 000

2 039 496

2 355 307

2 360 000

Insamling/kollekter

1 063 981

1 154 000

1 152 050

1 177 000

1 000 000

Delad rikskollekt i Svenska kyrkan

594 481

225 000

190 413

200 000

350 000

Ledning och allmänt

145 859

143 000

193 346

143 600

145 000

Styrelse och årsmöte

1200

2000

0

0

0

41 390

0

40 896

0

0

INTÄKTER

Projektkoordinator
Barn, familj och musik

3000

3000

1819

2400

3000

skatten

738 977

388 000

393 724

237 450

260 000

Soul Children

445 564

107 000

116 692

117 975

380 000

Ungdom (Teamlinjen, Läger)

105 969

112 000

16 303

0

0

100

0

1730

0

0

Scout
Fonder och bidrag

1125

0

0

0

0

Komunikation & materialproduktion

6555

8000

2545

10 000

10 000

235 633

140 000

148 300

163 050

160 000

5 268 792

4 169 000

4 297 315

4 406 782

4 668 000

Ledning och allmänt

-1 792 409

-1 901 000

-1 954 426

-1 582 758

-1 583 000

Styrelse och årsmöte

-194 087

-52 000

-77 785

-82 000

-195 000

Projektkoordinator

-440 874

-565 000

-599 107

-663 663

-674 000

Barn, familj och musik

-343 095

-516 000

-315 426

-986 967

-1 040 000

skatten

-743 256

-440 000

-376 651

-185 494

-185 000

Soul Children

-472 914

-316 000

-374 884

-368 742

-500 000

Ungdom (Teamlinjen, läger)

-113 347

-74 000

-21 620

-150 871

-151 000

-77 095

0

-92

0

-5000

-843

-5000

-520

-5000

-5000

Fonder och bidrag

-270 225

-313 000

-286 825

-269 000

-350 000

Komunikation & materialproduktion

-308 336

-339 000

-410 585

-454 476

-460 000

Internationell mission

-124 204

-112 000

-110 185

-103 353

-125 000

-4 880 685

-4 633 000

-4 528 106

-4 852 325

-5 273 000

388 107

-464 000

-230 791

-445 542

-605 000

3 364 095

2 900 095

3 133 304

2 687 761

2 082 761

Internationell Mission
SUMMA intäkter

KOSTNADER

Scout
Patrullriks

SUMMA kostnader

PERIODENS RESULTAT
EGET KAPITAL (BERÄKNAT)

STADGEPROPOSITION

ÄNDRING AV ÅLDERSGRÄNS FÖR STYRELSEMEDLEMMAR
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF), den organisation som betalar ut statsbidrag till Salt, har gett
oss i Salt påbackning på våra stadgar. De motsätter sig att vi i Salt har en paragraf i vilken vi reglerar åldern för styrelseledamöter. I våra stadgar står det att en person för att bli invald i Salts riksstyrelse måste vara minst 16 år. MUCF önskar att
vi tar bort denna paragraf, och om detta inte skulle göras riskerar vi att tappa statssbidraget. Följden av att ta bort stycket ur
stadgarna blir således att det inte skulle finnas en lägsta ålder som behöver uppfyllas för att kunna bli invald i Salts riksstyrelse.
Paragrafen som berörs är § 3.5 och lyder som följande: Alla beslut, utom i fråga om stadgeändring och upplösning av Salts
riksorganisation, fattas med enkel majoritet. Om det finns fler kandidater än antalet platser sker val av styrelseledamöter med
slutna sedlar. Mandattiden för styrelseledamot är två år. För att vara valbar till styrelsen måste man vara minst 16 år. Endast
fem av det totala antalet ledamöter får vara över 27 år vid inträdet i styrelsen. Halva styrelsen väljs varje år. Fyllnadsval kan
ske för kortare tid. Vid lika röstetal sker lottning.
Beslutet kan formellt träda i kraft inför 2021 års årsmöte, efter två på varandra följande årsmötesbeslut, vt 2020 samt vt
2021.
Med detta som bakgrund föreslår styrelsen årsmötet 2021 att fatta ett andra beslut
att stryka meningen för att vara valbar till styrelsen måste man vara minst 16 år ur paragraf 3.5.

FÖRSLAG PÅ PERSONER
VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR

REGIONERNA FÖRESLÅR

Till årsmötespresidium

Valberedning till årsmötet 2022

Ordförande: Charlotta Nordström
Vice Ordförande: Iza Jönsson
Sekreterare: Nathalie Bencic
Bisittare: Rebecca Stighem, generalsekreterare

Norrbotten:
Hanna Berglund

Till revisorer för 2021
Auktoriserade revisorer:
PwC 556029-6740, huvudansvarig Malin Åkesson (ordinarie)
PwC 556029-6740 (ersättare)
Förtroendevalda revisorer:
Per Ericson och Sven Karlsson (ordinarie)
Ulf Jonsson och Henry Almström (ersättare)

Västerbotten:
Erika Löfroth
Mittnorrland:
Ej klart vid årsmötet
Mittsverige:
Ej klart vid årsmötet
Västsverige:
Ej klart vid årsmötet
Sydöst-Sverige:
Ej klart vid årsmötet
Sydsverige:
Ej klart vid årsmötet

STYRELSEKANDIDATER
Salts styrelse består av 12 ledamöter. En mandatperiod är två år. Man kan maximalt sitta sex år i Salts styrelse.
Alltså väljs sex kandidater in varje år samt ev fyllnadsval om någon slutar för tidigt.

VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR FÖLJANDE PERSONER SOM
STYRELSEKANDIDATER:
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Vad är viktigast för
Salt i framtiden?
Vad tror du att du kan
tillföra i Salts styrelse?
Vad kan du inte leva
utan?

MIRJAM
SÖREKE

MICHAEL
RASTAS

DANIELLA
SAMUEL
KULLENBERG ERIKSSON

TOVE
ENG

SIMON
SIMONSSON

OLLE
ROSENIUS

omval

25 år, Uppsala

omval

36 år, Kalmar

nyval

20 år, Jämtland

nyval

19 år, Norrfjärden

28 år, Ängelholm

nyval

40 år, Furulund

nyval

18 år, Växjö

Att hitta vägar för att
behålla våra ungdomar i
kyrkan när de blir vuxna.

nyval

Tror det är viktigt för unga
att få en röst, men också
att vi ska få lära oss av
varandra.

Erfarenhet, innovation,
tänka utanför lådan och
samtidigt förstå vårt arv
inom EFS.

Pryl: Mobilen
Får man svara Jesus? Om
Personer: Min familj
inte så säger jag kalendern,
I livet: Min relation till Jesus aka hjärnan.
som bär mig genom vad
som än händer.

Erfarenhet och inspiration
från bibelskola, teamlinjen
och fyra år i styrelsen.
Är också mån om att
frågor inte rinner ut i
sanden samt bra på att
organisera, planera och
problematisera.

Att fortsätta vara en röst
för evangeliet, med grund i
Guds ord och med en stor
glädje över den teologiska
och andliga tradition vi
står i.

En förmåga att spåna fritt
och galet för att till slut
kunna landa i det rimliga
och viktiga. En glädje
för och en nyfikenhet på
det arbete som Salt gör i
Sverige men också via BIAL.

Att rusta engagerade
ledare, motverka
inomkyrklig sekularisering,
hjälpa unga att leva
och forma (snarare än
konsumera) församling
samt arbeta närmre EFS. Vi
behöver låta visionen styra
och i allt lyssna in Guds
ledning och gå dit han
kallar.

Jag är positiv utan att
vara orealistisk, det tror
jag kan vara bra i en
styrelse. Dessutom gillar
jag att lyssna in andra och
diskutera frågor ur olika
perspektiv.

Guds skapelse utanför
dörren, älskar att få
leva mitt i den! Och mitt
liggunderlag, det är
fantastiskt.

Det viktigaste är att vi i vår
närmsta framtid måste
komma med verktyg och
vägledning till de barn
och ungdomsgrupper som
drabbats av pandemin och
nedstängningarna. Att ge
hopp till och understjödja
dem som jobbar med att
starta upp verksamheten
igen så att vi kan nå ut med
evangeliet!

Får man svara något annat
än Bibeln, haha?! Nej,
men ärligt talat kan jag
faktiskt inte leva utan syre
och vatten… Och kanske
Norstedts Stora Tyska
Ordbok.

Att möjliggöra för barn och Att nå ungdomar i alla slags
unga att lära känna Jesus
livssituationer i hela landet
och få ta del av den kristna med budskapet om Jesus
härliga gemenskapen.
genom aktiviteter som
Jag önskar att Salt skulle
tilltalar dem. Att berätta om
fortsätta att vara ett
evangeliet för de som ännu
sammanhang som rustar
inte känner till det, och att
sina unga, erbjuder en plats ge möjlighet till fördjupning
för alla och som påminner för de som redan känner
om att vi är älskade och
Jesus. Det känns extra
värdefulla precis som vi är. viktigt att hitta kreativa och
ansvarsfulla sätt att möta
unga på under pandemin!
Jag hoppas kunna
bidra med kloka tankar
utifrån min erfarenhet
av personalfrågor och
församlingsarbete samt
en hel del engagemang
och energi. Allra helst lite
struktur och några glada
skratt också.

Guds nåd, syre, hårdrock,
Jesus! Men gärna inte utan
mat samt familj och vänner. min man, våra katter, sol,
snittblommor, kaffe eller
glass heller :)

Bidra med nya fräscha
Jag hoppas att min
idéer som kan förbättra och erfarenhet som präst samt
stärka ungas tro. Att unga
av läger, ungdomsarbete
ska få hitta Gud själv och
och församlingsliv innebär
växa i det.
att jag kan påverka rörelsen
i en sund riktning samt
att jag kan bidra till att vi
fattar kloka och långsiktiga
beslut.

Förutom Gud och min
bibel skulle det vara
väldigt svårt att leva utan
en god gemenskap med
människor, känna att man
bidrar med något men
också bara kunna ha kul.
Sen är det ju fantastiskt
gott med choklad med..
hehe.
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VERKSAMHETSPLAN
FÖR SALTS RIKSNIVÅ 2021–2022


t


SALTS VISION



AKTUELLA KONCEPT

Salts vision är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Vi ser
Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission
i Sverige och utomlands.

SALTS SYFTE
Vi är EFS barn- och ungdomsorganisation och vill därför verka utifrån vår evangelisk-lutherska bekännelse
med betoning på just mission och personligt lärjungaskap. Salt finns alltså för att barn och unga ska få bli
och växa som lärjungar* och få blomma ut som missionärer**.

ORGANISATION
Salt har EFS som moderrörelse och är en organisation inom Svenska kyrkan, men arbetar även för att vara
ekumeniskt öppna. Salt är organiserat som demokratiska lokalföreningar som sammansluts i regioner och i
en nationell nivå. Det är framförallt på lokal nivå som människor är ljus och salt i sin vardag, där barn och
unga får växa in i tro och lärjungaskap och som visionen förverkligas. På regional nivå kan lokala föreningar
samarbeta och resurser finnas för att stödja och fokusera lärjungaträningen. Riksnivån har i uppgift att stödja
regional och lokal nivå och skapa gemensamma resurser. Den centrala nivån kan också sätta ett fokus och en
spets i uppgiften att vara ett salt i världen och in i EFS.

På riksnivå driver vi i dagsläget framförallt fyra koncept för att stödja arbetet att på regional och lokal nivå
uppnå syfte och vision.
• Genom barnverksamhetsverktygslådan skatten – på äventyr med Gud vill vi ge underlag till
högkvalitativ, bibelgrundad och pedagogisk lärjungaträning av barn upp till tio år.
• Genom Salt Scout vill vi ge möjligheten att använda scouting och dess skapelsevårdande principer som
verktyg att berätta om Jesus och lärjungaträna unga från åtta år och äldre.
• Genom barnkörkonceptet Soul Children vill vi förnya idén om körverksamhet på ett relevant sätt
för dagens 10-16-åringar och komplettera den klassiska kören med aktiv andlig utrustning och
gemenskapsbyggande genom ett koncept och arrangemang.
• Genom insamlingskonceptet Barn i alla länder (BIAL) vill EFS och Salt tillsammans inspirera barn att
samla in pengar och engagera sig i kristen mission.
Utöver detta finns på riksnivå flera mindre projekt samt ett strukturellt och administrativt stöd för Salts
organisation genom generalsekreterare, ekonom och kommunikatör.

* VAD ÄR LÄRJUNGASKAP/KRISTEN VÄXT?

Som kristna är vi kallade att växa i kunskap, kristuslikhet och gåvor genom att fördjupas i vårt lärjungaskap (1 Pet 2:21). Lärjungaskap handlar
främst om relation, en inbjudan att få vara i Jesus sällskap och bli hans
vän (Mark 3:14). Det handlar också om en personlig överlåtelse till Mästaren, att låta sig ledas för att bli förvandlad till likhet med Jesus själv (Mark
8:34-38). Att växa som lärjunge blir att ta emot Guds hjälp att flytta fokus
från vad vi ska göra till vad Gud har gjort. På så sätt utrustas vi för ett liv i
den Helige Andes kraft så att vi kan vara Guds verktyg för mission (Ef 3:14
). Det är en vandring med Jesus där han får ha första platsen i våra liv.
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** VAD ÄR MISSION?

Missionen som sådan är Guds. Det är Gud som kallar, handlar och välsignar (sänder, kallar och handlar) (älskar, sänder och rustar) (Joh 3:16). Vårt
uppdrag är att, med hela människan (kropp, själ och ande) i fokus samt
ledda av och med kraft från Anden, vara Guds verktyg i den missionen
(Matt 28:18-20). Centrum i missionsuppdraget är förkunnelsen av evangeliet om Jesus Kristus. Det finns endast en frälsare och ett evangelium (1
Tim 2:5-6). Mission ska utföras på Jesus sätt, med kärlek till medmänniskan och den minste, med medvetenhet och ödmjukhet och med dödligt
allvar i beredskapen att ge sitt liv i Jesus efterföljd (1 Joh 3:16).

FOKUSOMRÅDEN FÖR 2021-2022

Under perioden 2021-2022 vill vi i all denna verksamhet och nya möjligheter fokusera på
följande tre områden:



1. VERKTYG FÖR KRISTEN VARDAG
EFS och Salt har väldigt mycket bra verksamhet. Gemenskap byggs och undervisning ges. Men i en flyktig
och allt hårdare värld där många unga i vardagen möter motstånd för sin tro och där många flyttar runt efter
studietiden är det tydligt att många församlingar inte ger tillräckligt underlag att bära en tro. Verksamheten
ger ramar i vilken tron kan härbärgeras men inte verktyg för att leva som lärjunge sju dagar i veckan. Här
vill Salt gå i spetsen och utmana vår rörelse att genom aktiviteter och undervisning utrusta med verktyg och
inte förvalta verksamhet.

Under 2021-2022 vill vi fokusera på detta genom att:
• Utveckla resurser till hjälp för familjer att tala om och leva ut tron i hemmet.
• Implementera det digitala medlemsregistret för att lättare kunna nå ut till våra medlemmar och minska
det administrativa arbetet för de lokala ledarna.
• Utvärdera och förankra vår digitala resursbank Salt+.
• Tillsammans med EFS internationella avdelning forma en mötesplats för ungdomar att rustas och bli
delaktiga i internationell mission.



2. LEDARTRÄNING
För att kunna utrusta de lokala sammanhangen att bedriva mission och träna lärjungar ser vi ett behov
av att utrusta ledare. Ledare som delar och förkroppsligar visionen för att barn och unga ska få lära känna
Jesus och fördjupas i den relationen. För att göra rättvisa åt allvaret i det uppdraget behövs en kunskap
och förståelse om vår teologi och ideologi. Det behövs också en förmåga att strategiskt planera träningen
med målet att ungas tro på Jesus ska hålla i vardagen och genom livet. Att träna ledare som kan bära detta
uppdrag tror vi är avgörande för vår rörelses fortlevnad och en ambition som på ett bra sätt kan bäras av
en central nivå som riks.

Under 2021-2022 vill vi fokusera på detta genom att:
• Utvärdera och förankra vår digitala resursbank Salt+.
• Vara med och inbjuda till en ekumenisk nationell ungdomsledarkonferens.
• Inventera och se över ledarträning i vår rörelse samt hur vi kan stötta våra föreningar och regioner/
distrikt.

3. GENERATIONSÖVERSKRIDANDE RELATIONER I FÖRSAMLINGSLIVET
Salt vill ge näring för en tro som håller i vardagen. Att vara i en kristen gemenskap, där man får se och följa
andra har varit av värde genom hela den kristna historien. Därför ser vi församlingslivet som en central del
av den kristna vardagen. Våra barn och ungdomar behöver andliga förebilder att utrustas av och vandra
tillsammans med. Eftersom det främst är i lokala kristna gemenskaper som barn och unga växer i sin tro,
vill vi bidra till att barn och unga, såväl som övriga generationer har en självklar plats i våra gemenskaper.
Detta vill vi göra genom att sprida verktyg och resurser för att underlätta det generationsöverskridande
kristna livet på lokalplanet.

Under 2021-2022 vill vi fokusera på detta genom att:
• Utveckla resurser till hjälp för familjer att tala om och leva ut tron i hemmet
• Inventera och sprida våra resurser samt verktyg i rörelsen
• Bjuda in till fortsatt dialog med EFS om hur vi kan arbeta tillsammans som en enad rörelse
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