Närhet trots social distans
Elida coronaanpassade sin årliga Sommarturné och fick
uppleva hur människor verkade vilja ta till sig sången,

musiken och hälsningen om en Gud som inte vill ha social
distans till någon människa, på ett nytt sätt.
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Dags för årets amortering

Nästa år i Jerusalem

Nu närmar sig årets största ekonomiska utmaning för
Elida, under ett väldigt speciellt år. Det är nu dags för
årets amortering till banken, som ska ske i månadsskiftet
augusti-september.				
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Pilgrim 2018 blev en succé, med stor israelisk mediebevakning och inbjudan både till utrikesdepartementet
och Knesset (parlamentet) i Jerusalem. Årets planerade
Israel-seglats Pilgrim 2020 flyttas till nästa år.
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Nästa år i Jerusalem

Ett sjuttiotal båtar mötte upp och eskorterade Elida till hamnen i Herzliya i samband med Pilgrim 2018. Besättningen
blev inbjuden till både utrikesdepartementet och Knesset (parlamentet) i Jerusalem.
Foto: Ido Meirovich
Pilgrim 2020 – Elidas
stora segling till Israel
till förmån för Mellanösterns förföljda kristna och
regionens enda demokrati – flyttas på grund av
corona-restriktionerna till
hösten 2021.
– Vår önskan på Elida är
att alla som känner att de
vill visa solidaritet med utsatta kristna, stå upp emot
antisemitism och visa stöd
för Israel kan segla med
i denna rörelse av kärlek,
vänskap och en önskan om
verklig fred, säger skepparen Stefan Abrahamsson.
Det var hösten 2018 som
Elida seglade till Israel för
första gången.
Seglingen hade två
syften: att uppmärksamma
förföljelsen av kristna i Mellanöstern och att lyfta upp
Israel som områdets enda
demokrati där mänskliga
rättigheter är självklart och

där kristna grupper växer.
Under besöket i Israel
mötte Elidas besättning
hundratals personer som
kom för att besöka fartyget
och de blev inbjudna, till
både utrikesdepartementet
och Knesset (parlamentet) i
Jerusalem, liksom till Svenska ambassaden i Tel Aviv.
Engagemanget för Israel
och för förföljda kristna har
funnits med Elida sedan
starten. Elida II byggdes i
Danmark och förde judiska familjer till friheten
i Sverige under andra
världskriget innan hon blev
missionsfartyg år 1966.
Och under 1970- och
1980-talen undsatte Elida II
förföljda armeniska kristna när fartyget då och då
seglade mellan Danmark
och Sverige med människor som hamnat i kläm
mellan Sovjet och Turkiet.
– Mötet med människor

Diana Abrahamsson och
Israels dåvarande vice utrikesminister Tzipi Hotovely i
samtal om att deras bebisar
föddes nästan samtidigt.
märkta av fruktan och
tortyr – som tacksamt tog
emot vadhelst vi hade att
ge – har för alltid etsat
sig kvar hos mig, liksom
insikten om hur ett demokratiskt samhälle kan bli till
skydd för olika folkgrupper,
minoriteter och ett fritt
samhälle, säger Stefan.
Den uppkomna situationen med coronapandemin
gör det gör det också

möjligt för Elidas besättning och musikteam – när
restriktionerna släpper
– att besöka församlingar
under vinterhalvåret, för att
berätta om Pilgrim 2021.
Elida har seglat längs de
svenska kusterna sedan
1963 då Stefans föräldrar
Gun och Lennart ”Tarren”
Abrahamsson startade
verksamheten.
Som nyblivet pastorspar
i det lilla missionskapellet
i Kungshamn tyckte de att
alltför få av alla semesterfirare i Kungshamn-Smögen
på somrarna besökte kyrkan. Där föddes drömmen
om en seglande kyrka.
Elidas vision är att vara
församlingarnas förlängda
arm till människor som inte
går i kyrkan.
q
Fotnot: Vill din församling
ha besök av Elida? Kontakta oss på tel: 0733-73 52 02
eller e-post: info@elida.se.

I sommar seglade Elida på västkusten utan att stanna i hamnarna eller utannonsera bryggmöten, samtidigt som sång och
musik strömmade ut från Elidas däck. Dessutom fick ett av vårens planerade konfirmationsläger genomföras i efterskott.

”Människor verkar
lyssna som på nytt”
När Elidas bryggmöten
i sommar fick ställas in
föddes idén om att segla
längs västkusten – utan
att stanna i hamnarna eller utannonsera bryggmöten – och samtidigt låta
sång och musik strömma
ut från Elidas däck.

Under några sommarveckor seglade missionsfartyget därför tur och retur
från Göteborgs skärgård till
Strömstad, med ett budskap om hopp till svenska
semesterfirare.
– Vi upplevde en större
öppenhet än på väldigt
länge, sammanfattar besättningen responsen på
västkustturnén.
Människor har stannat
och lyssnat, gått ut på balkonger, vinkat, sjungit med
och utryckt sin uppskattning på ett sätt som Elida

inte har varit med om tidigare. Inte minst har gensvaret på sociala medier
varit överväldigande.
– Folk har filmat, letat
upp vår hemsida, lagt ut
sina bilder på sociala medier och skickat sina bilder
och filmer på Elida till oss,
säger Stefan Abrahamsson
och tillägger:
– Kanske är det nu en tid
där människor verkar lyssna
som på nytt.

ella frågor, liksom levande
sång och musik, verkar vara
efterlängtat så här i coronatider. I år sjöng vi i stort
sett alla sånger på svenska
och valde att fokusera på
sånger som har ett budskap
om hopp, säger Diana.
– Den här turnén blev
bättre än jag hade kunnat
föreställa mig. Det var samma sak i midsommar, då vi
också gjorde en liknande
tur, berättar hon.

Diana Paduch Abrahamsson och Lina Quint ledde
musikteamet på Elidas
sommarturné. Diana tror
att live-musik i tider då det
annars varit tyst, kombinerat med kända sånger med
varmt innehåll och önskan
om välgång, var det som
gjorde att responsen var
mycket större än vanligt.
– Samtal kring existenti-

Det var inte bara sommarens bryggmöten som
fick ställas om på grund av
coronasituationen. I våras
ställde många kyrkor in sina
inbokade läger och Elida
tvingades avboka ett av
sina egna konfirmandläger,
när fartyget sattes i karantän på Kanarieöarna.
Under några veckor i
sommar anordnades därför

detta läger i Sverige i stället, enligt gällande riktlinjer.
Under höstsäsongen 2020
kommer Elidas konfirmationsläger – till dess att
myndigheterna ger nya
riktlinjer – att ske i svenska
vatten. Lägret kallas Baltic,
då seglingen kommer att
ske också i Östersjön.
– Det finns fortfarande
några enstaka platser kvar,
då vi har öppnat upp för
fler platser än vi först tänkte. Trots det påverkar detta
så klart även vår ekonomiska situation, men vi hoppas
kunna hitta andra kreativa
lösningar som kan hjälpa till
att fylla kalendern, hälsar
Elidas besättning.
q
Fotnot: För mer information
och frågor om konfirmationsläger, kontakta oss på
e-post: konfa@elida.se.
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meddelanden till mottagaren, t ex faktura- och/eller referensnummer
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belopp
betalningsmottagarens bankgironummer

Rustad för framtiden

Dags för årets
amortering

Tips

Ett bankgironummer består av 7-8 siffror, grupperade XXX-XXXX eller XXXX-XXXX.

När Elidas besättning
flög ner till fartyget i
Cartagena den 21 januari
i år så var det ingen som
anade vilket tumultartat
halvår som väntade.
Flera veckors karantän i
Las Palmas. En rad annullerade konfirmationsläger.
En dramatisk långsegling
på 2200 sjömil till Sverige
(motsvarande drygt 400
vanliga mil). Och en avbokad sommarturné.
Dessutom: under hösten
kommer konfirmationslägren som normalt anordnas i Spanien att ske i
Sverige, för första gången
på tio år.

Den ekonomiska situation som dessa förändringar
har fört med sig har varit
en utmaning.
– Mitt i allt har vi upplevt
Guds trofasthet. Och hur
människor i vår omgivning
har slutit upp kring Elidas
uppdrag, betonar Stefan
Abrahamsson.
– Vi vill rikta ett stort
tack till alla som varit med
och stöttat verksamheten
ekonomiskt och till alla
dem som ber – det betyder mer än folk kan tro!

ungefär 700 000 kronor
inklusive räntor som ska
betalas.
Dessutom behöver segel
och utrustning förnyas och
underhållas.
– Det intensiva schemat
under de senaste åren har
gjort att vi inte alltid har
hunnit med allt underhållsarbete som har behövts.
– Nu kan vi se över båten i lugn och ro och se till
att hon är bättre förberedd för det som är Elidas
uppdrag: att berätta om
Guds kärlek och om nåden
genom tron på Jesus som

En stor utmaning för Elida
i början av hösten är den
årliga amorteringen till
banken. Det rör Klipp
sig om
längs den streckade linjen

innebär förlåtelse för våra
synder, säger Stefan.
– Vi är så tacksamma
för allt stöd som Elida har
fått och vill redan nu säga
ett stort tack till alla som
vill hjälpa oss med årets
amortering och ränteinbetalning! avslutar han.
q
Fotnot: Du kan ge din
gåva via bankgiro 2409001 eller via swishnummer 123 161 1060. Du kan
även använda nedanstående avi.
Ett stort och varmt tack
för din gåva!

123 161 1060

BANKGIRO INBETALNING/GIRERING AVI

Blankett för betalning via Privatgirot
Meddelande till betalningsmottagaren

q Min gåva till Elida på: __________________kr
q Jag vill på med i PartnerShip och bli regelbunden månadsgivare till Elida
med:___________kr per månad.
Avsändare (namn och postadress)

Betalningsmottagare (endast namn)

Stiftelsen Elida
Svenska kronor

öre

Till bankgironr (xxx-xxxx eller xxxx-xxxx)

240-9001

