
Kollektupprop till EFS insamling till Salt:

10 ÅR SOM BIBELRÖRELSE

Nu har ett decennium passerat sedan Salt bildades. Redan från början har Bibeln haft 
en viktig plats i Salts arbete bland barn och unga. Just därför är ett av våra ledord 

bibelrörelse, vi vill vara en bibelrörelse som ser Bibeln som Guds ord och som verkar 
för ett frimodigt bibelbruk. 

I år har vi tillsammans med EFS ett bibelår med förhoppning om att bibelbruket ska öka 
genom inspiration och utmaning. Vi vet att bibelläsningen minskat överlag och tyvärr ser det 
inte bättre ut bland unga. Därför försöker vi göra Bibeln attraktiv och lättillgänglig för våra 

målgrupper genom exempelvis söndagsskolematerialet skatten där barnen både får lära känna 
och uppleva bibelordet. Vi har också under hösten börjat använda appen Bibelstund i syfte 
att få framför allt unga att läsa Bibeln i sina mobiltelefoner. Mitt i allt detta får vi höra goda 

berättelser från hela landet om hur nyfikenheten på Bibeln väcks bland unga och hur de börjar 
träffas i grupper för att läsa tillsammans.

Vi i Salt längtar efter att hitta tillbaka till identiteten som läsarrörelse. Vi vill hjälpa barn och 
unga att upptäcka kraften i det levande ordet och visa att det är högst relevant i deras liv. Vi 

ber och hoppas att även de tio kommande åren ska få vara en upptäcksfärd i bibelordet för att 
barn och unga ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Följ med oss på den 

upptäcksfärden genom att ge en stor gåva idag. 

Johanna Björkman
Generalsekreterare Salt

Charlotte Erdtman
Ordförande Salt

EFS bankgiro 900–9903. Skriv ”Gåva till Salt” på talongen.

BLI MÅNADSGIVARE 
Det bästa sättet för enskilda att vara med och bära Salts verksamhet är att bli månadsgivare. På  

salt.efs.nu/ge-en-gava kan man ladda ner en blankett för detta eller starta sitt givande med e-legitimation. 


