
Verksamhetsplan för Salt i Västsverige 2022  

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 2022 tillsammans med EFS Västsverige (och andra regioner och 
lokalföreningar):  

● Vinterhajk för äventyrarscouter på Skogslund i Äspered, januari (INSTÄLLT p.g.a. 
covid-19) 

● Sportlovslägret VinterSalt på Hjälmared, omplanerades till en utedag, 12 februari 

● NÄRA special, regional ungdomssamling kvällen innan NÄRA-dagen, 8 april 

● Årsmöte Salt Västsverige, 9 april 

● Påsklovsläger för ungdomar, mars-april (INSTÄLLT p.g.a. osäkerhet kring covid-19) 

● Nabbenhajk för scouter, 13-15 maj 

● Sommarlägret SommarSalt på Hjälmared, sommarlov 

● Konfirmandläger på Hjälmared, 14 juni - 9 juli  

● Konfirmandläger på Ekhagen, 11 juni - 3 juli  

● Konfirmandläger på Sandvikengården, 15 juni - 9 juli  

● Kämpalek, tidig höst (oktober) 

● Salts peppardag/Ledardag med utbildning, höst 

● Ungdomslägret “HEM” på Hjälmared, för ungdomar, allhelgonahelgen oktober-november 

● Kings Cross, mötesplats för hela regionens unga vuxna, i Göteborg, 4 ggr per termin 

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

● 20+-läger på Sandvikengården, 24 - 27 juni 

● Ledarkurs och Kommunitetsvecka på Sandvikengården, sommarlovet 



● Missionsvecka på Sandvikengården, sommarlovet 

● Musikläger på Sandvikengården,  sommarlovet 

● Höstkonferens på Sandvikengården, oktober 

● Allhelgonaläger på Sandvikengården, 21-23 oktober 

Under 2022 vill styrelsen och saltkoordinatorerna arbeta vidare med: 

att utveckla Facebook-sidan och Instagramkontot för de lokala sammanhangen att inspirera 
varandra, delge information om arrangemang och skapa möjlighet för nätverkande för unga 
och ledare.  

att utveckla barnledarrådet, ungdomsledarrådet samt scoutrådet 

att kolla över stadgar och mål för Salt Västsverige 

Datum:  

__________________________        _____________________________  

EFS Västsveriges Regionala missionsledare       Salt Västsveriges ordförande  

Mikael Landgren          Albin Helms


