Motion angående saftens styrka inom
Equmenia.
Ända sedan SMU, MKU och SBUF bildades i början av 1900-talet har saften
haft en central roll. På scoutkvällar, vid fikat på lägret och vid
tonårskvällens avslutande brännbollsmatch serveras denna saft. Med tiden
har saften också tagit sig in i församlingens verksamhet. Vid kyrkkaffet är
det sedan länge möjligt att stöta på både röd och gul saft.
På senare tid har dock den röda och gula färgen bleknats. Saften har vid
både föreningens och församlingens träffar blivit svagare och svagare. Den
starka saft som vi minns finns inte längre kvar. Ansiktena i scoutkåren och
barnkören som tidigare vridit sig av minsta sipp är numer stela och
oförändrade, även efter en ordentlig klunk gul saft.
Det går att argumentera för att den starka saften inte är bra för barn och
unga. Andelen socker är högre i ett glas med stark saft än i ett med svag.
Att blanda höga halter koncentrat med låga halter vatten är också förenat
med höga kostnader. Det är förståeligt att föreningarna ser över ekonomin
och vill minska saftbudgeten. Att värna om barnens hälsa är också en stor
del av varje förenings uppdrag.
Samtidigt anser vi stark saft är en stor del av Equmenias tradition och
identitet. I över 100 år har saften runnit från både dunk och tillbringare
ner i allt från glas till kåsor och plastmuggar som köpts på den lokala
livsmedelsbutiken bara minuter innan tonårskvällen börjar. Och nästan
varje gång har denna saft som lämnat dunken och tillbringaren varit stark.
Man brukar säga att vi är präglade av gemenskap, men vi vill också hävda
att vi är präglade av denna starka saft. Det är oerhört viktigt att Equmenia
förblir en smakrik organisation.

Därför föreslår Equmenia Saftköping riksstämman
att

uppdra åt styrelsen att ta fram en policy för hur saft ska blandas
på lokal, regional och nationell nivå.

att

saften som blandas inför Equmenias aktiviteter nationell nivå
inte ska understiga en koncentration av 1+3.

att

uppdra åt styrelsen att uppmana Equmeniakyrkan att ställa sig
bakom Equmenias saftpolicy.

