
Verksamhetsberättelse för
Salt Västsverige 2020



Inledning

Året 2020 går till historien som pandemins år, då viruset covid-19
påverkade hela världen. Salt i Västsverige fick följaktligen ställa in och
ställa om planerade aktiviteter. I denna årsberättelse kan du läsa vad
som genomfördes, vad som fick göras annorlunda samt hur det gick.

Anställd saltkoordinator med ungdomsfokus var Sebastian Holmgren.
Han gick på föräldraledighet i augusti och ersattes av vikarie Einar
Schelin. Saltkoordinator med fokus på barn och scout var Elin WIkström,
som vikarierade för Frida Råkeberg. (Elin avslutade sin tjänst i januari
2021, och ersattes av Emma Boije, som rekryterades under december
2020)

Medlemsinfo
Medlemsantalen har minskat för både lokalföreningar och
regionföreningen, inte oväntat med tanke på pandemin. Under året har
också ett nytt system för medlemsregistrering införts, vilket skulle kunna
vara en bidragande orsak till ett lägre medlemsantal. Antalet anslutna
föreningar är oförändrat.

Föreningar i Väst 2020 2019 2018

Saltföreningar 18 18 18

Medlemmar i lokala Saltföreningar 709 1208 1274

Medlemmar i Salt Västsverige
(regionföreningen)

50 (230*) 370 310

*antal i aktivitet, alltså inklusive lägerdeltagare som inte skrivit på en medlemslista



Styrelsens arbete
Styrelsen för Salt i Västsveriges arbetar utifrån följande 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.

Under 2020 har styrelsens främsta arbete varit att tänka till kring
regionens olika läger och event - vad kan genomföras, och i så fall hur.
Genom styrelsemöten som endast varit online (till skillnad från andra år,
då styrelsen träffas fysiskt 1-2 gånger per termin) har ledamöterna,
tillsammans med Saltkoordinatorerna, hittat lösningar och kommit med
förslag på vad som skulle kunna göras när så mycket ställdes in.
Styrelsen arrangerade också Salts Peppardag, ledardagen för alla barn-
och ungdomsledare i Västsverige.

Salt i Västsveriges styrelse bestod av:

Albin Helms, Ordförande
Alice Tholvin, Sekreterare
Jakob Axelsson
Edvin Kristiansson
Pauline Vessby Andersson
Filip Hjalmarsson



Läger och event
● Scouternas Vinterhajk

Helgen 25-26 januari var det vinterhajk på Skogslund i Äspered. Det var
43 anmälda deltagare och ledare till hajken, men efter att ledare från
både Alingsås och Burås blivit sjuka under fredagen kunde dessa två
kårer inte delta på hajken. Kvar som deltagare och ledare för hajken
återstod totalt 8 st från Äspered, Tolered och Stora Höga, men det blev
en trevlig hajk trots de sena förändringarna. Istället för de tänkte lekarna
och spårningen så paddlade gruppen kanot på den vindstilla sjön Tolken
och fikade tillsammans på en ö. Alla 8 deltagare och ledare lagade mat
tillsammans och sov i ett gemensamt militärtält på natten. Både på
kvällen och morgonen hölls en andakt tillsammans kring elden.

● Barnläger på Hjälmared: VinterSalt

VinterSalt ägde rum på Hjälmared under sportlovet
v.7. Lägret var även detta år välbesökt, med ca 65
barn som deltog. På schemat stod lekar,
bibeltimmar, andakter och workshops. Ledarskolan
som vuxit fram under de senaste åren hölls även i
år, med 5 deltagare. Temat för lägret var “Guds
lamm” och under samlingar som bibeltimmar och
andakter fick barnen lära sig om vem Guds lamm
kan vara och om Jesus, den gode herden. Under
lägrets gång togs det även upp kollekter till BIAL.

● Salt Västsveriges Årsmöte

En kväll och heldag för barn och ungdomar hade planerats till
konferensen NÄRA, men tyvärr behövde hela eventet ställas in på grund
av Covid-19. Istället hölls Salt Västsveriges årsmöte digitalt via Zoom,
lördagen den 28 mars. Albin Sjölund, Julia Sänd och Isak Palenius
avtackades efter sitt arbete i regionens Saltstyrelse, medan Filip
Hjalmarsson, Edvin Kristiansson och Jakob Axelsson valdes som nya
ledamöter.



● Konfirmationsläger på Hjälmared,
Sandvikengården och Ekhagen

Det var under 2020 tre välfyllda
konfirmationsläger som kunde genomföras i
Västsverige. På Ekhagen utanför Borås,
Hjälmared utanför Alingsås och
Sandvikengården i Värmland blev uppemot
120 ungdomar konfirmerade sommaren 2020.
Stora arbeten med att göra lägren så
coronasäkra som möjligt gjorde detta möjligt.

● Scouternas Kämpalek

3 oktober 2020 var det dags för Scouter i
Västsverige att utmana varandra på en snitslad bana där de utförde olika
uppdrag och samarbetsövningar. Burås scoutkår var ansvariga för
dagen och bjöd in till markerna i Nol. Totalt kom det 174 scouter
inklusive ledare, som med olika starttider tävlade längs samma bana.
Scoutkårerna från Stora Höga, Äspered och Floby-Göteve stannade
kvar och hajkade natten till söndagen. Lägerbål och gudstjänst hölls
tillsammans, men med avstånd mellan kårerna för att inte sprida smittan.

● Salts Peppardag

Precis som vanliga år kunde Salt Västsverige bjuda in till ledardagen
Salts Peppardag som hölls 17 oktober, i Lutherska Missionskyrkan i
Göteborg. Det erbjöds möjlighet att vara med på länk, men ingen
nappade. Istället samlades 23 ledare med god distans till varandra, både
nya och erfarna, som valde mellan två seminarier.

Emanuel Gillberg (Präst, Sandvikengården) höll i en workshop om att
vara Ny som ledare, medan Julia Carlbäcker (Verksamhetsutvecklare,
Sensus) föreläste om hur man som ledare kan bemöta barn och unga
med speciella behov, med fokus på att Alla funkar olika.



Avslutning
Sammanfattningsvis var det en hel del som hände under året. Mycket
energi gick åt att hantera de frågeställningar som coronaläget medförde,
men man tog sig igenom det med kreativitet och uthållighet. Mitt i allt det
jobbiga, har man fått lära sig att hantera en samhällskris genom att hitta
nya vägar och se möjligheter i begränsningarna. Föreningarna har gjort
på lite olika sätt; en del har stängt ner verksamheten helt, andra har
träffats ute så långt det varit möjligt, medans några har valt att hålla
igång bl.a. ungdomsträffar online. Viktiga lärdomar är, att vi aldrig kan ta
förgivet att framtiden ska bli så som vi har planerat den, samt att olika
sammanhang kommer fram till olika strategier. Behoven ser olika ut och
det bästa vi kan göra är att stötta varandra och bära varandra.

_______________________ _______________________
Albin Helms, ordförande Alice Tholvin, sekreterare

_______________________ _______________________
Jakob Axelsson Edvin Kristiansson

_______________________ _______________________
Pauline Vessby Andersson Filip Hjalmarsson
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