Verksamhetsberättelse Salt Västsverige 2019
Styrelsens arbete
Vi är en styrelse som representerar Salt Väst, som arbetar utifrån visionen att vi vill se barn
och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Bibeln är Guds
ord och som är grunden för lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission i
Sverige och utomlands.
Styrelsen hade sammanträde några gånger per termin. Några möten har skett via
Facebook-messenger och andra via Discord. Vi har träffats och haft möte i Lutherska
Missionskyrkan, Göteborg. Vi har planerat olika event och samt tagit beslut när föreningar
ansöker ekonomiskt bistånd. Vi planerar även årsmötet 2020 och upplägget för NÄRA 2020
med seminarier, inbjudan till gästtalare och aktiviteter.
Det viktigaste för styrelsen är att se till att ordna evenemang och hjälpa föreningar
ekonomiskt. Vi vill se ungdomar och barn bli utrustad med Guds ord och upptäcka sina
gåvor.
Salts i Västs styrelse bestod av 7 ledamöter: Julia Sänd (ordf), Hanna Lindberg, Albin
Sjölund, Albin Helms, Isak Palenius, Pauline Vessby Andersson och Alice Tholvin.

Från vänster till höger: Albin Helms, Pauline Vessby, Julia Sänd, Alice Tholvin, Isak Palenius
Foto från @saltvast (instagram)

VinterHajk 19-20 januari
I Äspered 19-20 januari 2019 var det vinterhajk. Vi var 47 scouter och 6 ledare, där
ungefär 20 scouter var äventyrskonfirmander från Noltorp. Under helgen övernattade vi i
militärtält, lagade mat över öppen eld och genomförde olika aktiviteter. Hajken
avslutades på söndagen med en gudstjänst i Äspereds församlingsgård tillsammans
med församlingen i Äspered.
VinterSalt 10-13 februari
VinterSalt ägde rum på Hjälmared. Lägret blev välbesökt! Det var ca 65 barn som kom och
deltog i lek, tävling, workshop och andakt. Det hölls även en ledarskola för tonåringar som
ville hjälpa till på lägret.
Temat för lägret var bön och under samlingar som bibeltimmar och andakter fick barnen
lära sig om bön och prova på bön. Under lägrets gång tog vi även upp kollekter till BIAL!
NabbenHajk 24-26 maj
Vår årliga vårhajk med våra scoutkårer skedde i år 24-26 maj vid sommarhemmet Nabben
utanför Ulricehamn. De var kårer från Göteborg, Falköping, Töllsjö, Alingsås och Borås. På
fredagen byggde vi upp lägren med matplatser och tält. Lördagen blev full av aktiviteter:
spårning och bad för vissa. På söndagen hade vi en sändningsgudstjänst med Gabriel och
Åsskar.

SommarSalt 2019 - 14-17 juni
SommarSalt samlade i år ungefär 130 deltagare och ledare på Hjälmareds
Folkhögskola. Dagarna var händelserika med bibeltimmar, workshops, tävlingar, bad och
kiosk. Kvällarna rundades av med andakt i kapellet där någon ledare delade något från
Bibeln, vi sjöng lovsång och möjlighet till förbön fanns. Lägret fick också besök av Sofia
Svensson som höll i en BIAL-eftermiddag med olika aktiviteter.
Kämpalek
I Borås vid Rya Åsar samlades den 5 okt 9 kårer med totalt nästan 150 scouter och ledare
för att genomföra en kämpalek. Dagen var välplanerad och innehöll många roliga moment
under vandringen i skogen. En andakt hölls patrullvis på en av stationerna och man
samlades i storgrupp runt mat och prisutdelning till vinnarna som kom från nykomlingen
Burås scoutkår.
Soul Children resa
25-27 oktober var ett gäng på 44 barn och ledare på Soul Children festival. Bussresan dit
sponsrades av Salt Västsverige med 5000 kr. Barn och ledare var mycket nöjda med den
roliga intensiva helgen där man övade och uppträdde två gånger, en gång på Hjalmar
Bergman teatern och en gång i Filadelfiakyrkans söndagsgudstjänst. Totalt samlade
festivalen uppemot 400 barn från både Sverige och Norge.

Salts Peppardag - 19:e oktober
Årets upplaga av Salts Peppardag hölls i Noltorpskyrkan i Alingsås, och samlade 33
deltagare. Salts Peppardag har som syfte att uppmuntra, utbilda, och rusta människor
med ledarroller inom Salts olika verksamheter.

Under dagen höll Marie Blomberg från Frälsningsarmén Borås i kursen “Trygga
händer” som belyste olika sätt som människor kan fara illa inom olika verksamheter, hur
man förebygger för detta, och hur man skapar trygga miljöer. Både kursen och dagen i
sin helhet var mycket uppskattad!
Hem, allhelgonaläger Hjälmareds folkhögskola 1-3 november
År 2019 var det premiär för ett nytt läger i Salt Västsverige - HEM på Hjälmared.
Ungdomar konfirmerade från Hjälmared och ungdomar från Alingsås, Tanum, Sävedalen
och Sigtuna kom och hade läger tillsammans. Temat för lägret var HEM och handlade
om himlen. Elin Lycklund Ljunggren och Tobias Hadin var inkallade att hålla
bibelstudium om himlen.
Dagarna var även fyllda med olika workshops (KRIK, Pyssel, Lovsångsgrupp och
dans). På kvällarna var det lovsångsmässa och Late-Night Hullaballo. Natten avslutades
med andakt.
Totalt kom det ca 75 ungdomar och 18 ledare, vilket var väldigt roligt.

