
Verksamhetsplan   för   Salt   i   Västsverige   2020  
 
Syfte   och   mål  
1.1     Salt   i   Västsveriges   mål   är,   liksom   Salt   riks   mål,   att   barn   och   ungdomar   ska   få  
lära   känna,   komma   till   tro   på   och   följa   Jesus   Kristus.   Salt   vill   ge   näring   åt   en   tro   som  
håller   i   vardagen   och   ge   utrustning   för   att   växa   som   kristen   samt   för   mission   i  
Sverige   och   utomlands.  
1.2     Salt   i   Västsverige   vill   förverkliga   sina   mål   genom   att:  
  1.2.1   vara   en   informationskanal   mellan   Salts   riksorganisation   och   anslutna  
föreningar   i   distriktet,  
  1.2.2   inspirera   EFS-föreningar   till   att   organisera   sitt   barn-   och   ungdomsarbete  
genom   Salt  
  1.2.3   arrangera   läger   och   andra   arrangemang   för   att   ge   en   grund   för   barn   och   unga  
att   leva   ett   kristet   liv  
  1.2.4   verka   identitetsstärkande   för   barn   och   unga  
 
För   att   leva   upp   till   Salt   Västsveriges   syfte   och   mål   planeras   följande  
arrangemang   genomföras   under   2020   tillsammans   med   EFS   Västsverige   (och  
andra   regioner   och   lokalföreningar):  

● Vinterhajk   för   äventyrarscouter   på   Skogslund   i   Äspered,   25   -   26   januari  
● Sportlovslägret   VinterSalt   på   Hjälmared,   9   -   12   februari  
● Barn-   resp.   ungdomsspår   på   NÄRA   2019,   INSTÄLLT   p.g.a.   covid-19  
● Salts   årsmöte   digitalt   28   mars,   ändrat   till   digitalt   från   fysiskt   p.g.a.   covid-19  
● Påsklovsläger   för   ungdomar   på   Luthagård   9-12   april,   INSTÄLLT   p.g.a.  

covid-19  
● Nabbenhajk   för   scouter,   15   -   17   maj  
● Sommarlägret   SommarSalt   på   Hjälmared,   12   -   15   juni  
● Konfirmandläger   på   Hjälmared,   14   juni   -   11   juli   
● Konfirmandläger   på   Ekhagen,   16   juni   -   7   juli  
● Konfirmandläger   på   Sandvikengården,   17   juni   -   11   juli  
● Scoutdag   kämpalek   i   Borås,   3   oktober   
● Salts   peppardag/Ledardag   med   kursen   “Alla   funkar   olika”,   17   oktober  
● Ungdomslägret   “HEM”   på   Hjälmared,   för   ungdomar   30   oktober   -   1   november   

Dessa   arrangemang   genomförs   av   lokala   EFS   och   Salt   föreningar   i   vårt  
distrikt   och   är   öppna   för   alla   i   distriktet:   

● Påskkonferensen   för   vuxna,   ungdom,   barn   på   Kornhill,   9   -   12   april   
● SMASH   på   Sandvikengården,   slutet   på   juli  
● Musikläger   på   Sandvikengården,   början   av   augusti  
● Höstkonferens   på   Sandvikengården,   25   -   27   september  



● Allhelgonaläger   på   Sandvikengården,   29   oktober   -   1   november  

 
Målet   är   att   fortsätta   utvecklingen   av   Facebook-sidan   och   Instagramkontot   för   de  
lokala   sammanhangen   att   inspirera   varandra,   delge   information   om   arrangemang  
och   skapa   möjlighet   för   nätverkande   för   unga   och   ledare.  
Styrelsen   tar   gärna   emot   förslag   och   idéer   under   hela   året   som   de   sedan   arbetar  
vidare   med   och   verkställer   tillsammans   med   Salt   koordinatorerna.   
 
Datum:   
 
_____________________            ______________________  
EFS   Regionala   missionsledare Salts   ordförande  
Mikael   Landgren  Julia   Sänd  
 


