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Fem varv
runt jorden

Bön och underhåll förbereder inför nästa fas

Lugnet

före stormen?

Tid för bön och eftersatt underhåll – för att kunna hissa nya segel
Åets uteblivna långsegling till Spanien har skapat tid för underhåll och
uppgradering av Elidas
segel.
Elida V har sedan premiärturen i augusti 2007 seglat
en sträcka motsvarande
snart fem varv runt jorden.
Under dessa år har över
10 000 ungdomar befunnit
sig ombord på fartyget.
Den stora majoriteten
av dessa kommer från
icke-kyrkliga hem och är
ombord huvudsakligen på
konfirmationsläger, men
även skolklasser bokar in
sig att segla med Elida.
Varje år genomför ett
sjuttiotal av ungdomarna
hela sin konfirmationsläsning med Elida, vilket
inkluderar såväl hemstudier som ett antal veckor
ombord med både segling
och undervisning.
Syftet med Elidas verksamhet är att bidra till att
den kristna kyrkan och det
kristna budskapet syns och
får utrymme i det svenska
samhället.
Det sker huvudsakligen
genom evangelisation, där
segling, lägerverksamhet
och musik är viktiga delar
av konceptet, men även
genom opinionsbildning.
Ett vanligt verksamhetsår
på Elida följer sedan flera
år ett inarbetat schema där
april, maj, juni, augusti och
september innebär segling
i Sverige med konfirmander, såväl Elidas egna som
från andra kyrkor, liksom
skolklasser och andra
grupper.
I juli pågår dessutom

Sverige sedan 2007, då
fartyget togs i bruk.

Efter 13 intensiva år kan Elidas besättning på grund av
årets inställda långsegling fokusera på fartygets underhåll.
bryggmöten med livemusik och livsberättelser
i skandinaviska hamnar,
samt prova-på-seglingar
och satsningar med lokala
kyrkor.
Då och då under året
seglar vi också med företag, som vill erbjuda en annorlunda konferens- eller
rekreationsupplevelse.
Från mitten av september till mars befinner sig
Elida i södra Europa, med
långseglingar – som är
öppna för alla – till dels
spanska sydkusten, dels vidare efter nyåret till Kanarieöarna. På båda platser
anordnar Elida såväl läger
för svenska ungdomar som
musikturnéer vid de skandinaviska turistorterna.
Under vinterperioden sker
även underhåll av fartyget.
I år har restriktionerna i
samband med coronaepidemin förändrat Elidas
schema. Konfirmationslägren i Spanien fick läggas
om till Sverige i stället,
eftersom fartyget sattes i
karantän på Kanarieöarna.

Efter en dramatisk
hemsegling som uppmärksammades av flera svenska
nationella medier, ställdes även alla sommarens
bryggmöten in. I stället
genomfördes en sommarsegling längs västkusten
– utan att stanna i hamnarna eller utannonsera
bryggmöten – då levande
sång och musik strömmade ut från Elidas däck (se
sid 6–7).
Dessutom kunde flera av
vårens konfirmationsläger
genomföras. Även höstsäsongen 2020 har konfirmationslägren skett i svenska
vatten. Samtliga läger har
genomförts i enlighet med
de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten fastställt
med tanke på pandemin.
Detta gäller även de läger
som anordnades under
höstsäsongen fram tills
myndigheterna gav nya
riktlinjer.
Eftersom pandemin i år
förhindrat den ordinarie
långseglingen söderöver,
är detta den första vintern
som Elida V tillbringar i

I den uppkomna situationen var planen att Elidas
besättning och musikteam
skulle besöka församlingar
under vinterhalvåret, för
att berätta om verksamheten. Det förutsätter nu
att restriktionerna släpper.
Ett lugnare vinterhalvår innebär dessutom att
mycket av det mer genomgripande underhåll som
inte har hunnits med under
de intensiva åren nu kan
bli gjort.
Flera arbetsdagar med
intensivt arbete för att få
fartyget i toppskick har
genomförts och flera av
seglen håller på att uppgraderas – efter lång och
trogen tjänst.
Dessutom får besättningen tid till bön och
rekreation.
– Nu finns det tid att
prata igenom saker, att
planera, lära känna och be
för varandra och studera
Bibeln tillsammans på ett
sätt som är anpassat efter
just besättningen, säger
Stefan Abrahamsson, och
hänvisar till vad Elidas
grundare, Stefans pappa
Tarren, brukade säga:
”Man ser längre på knä än
på tå.”
– Fortsätt gärna att be
för oss, så att vi får vishet
och fattar rätt beslut och
står redo när vindarna och
omständigheterna vänder,
avslutar han. q
Fotnot: Vill din församling
ha besök av Elida? Nå oss
på tel: 0733-73 52 02 eller
e-post: info@elida.se.

Från oss alla, till er alla ...

Vi önskar er en rik
Stefan Abrahamsson, 56 år, bor
på Hälsö och är skeppare och
verksamhetsansvarig på Elida.
Han föddes in i verksamheten.
– Jag gillar människor, segling, musik, lek och teologi; att
möta människor under seglingsdagar, spela och sjunga
ihop med andra, lattja lite boll,
ha vattenkrig och samtala om
Jesus och livet i allmänhet.
– När jag inte seglar går jag
gärna på långpromenad med
Diana, leker med barnen, läser,
tränar på gym och går till kyrkan på söndagar.
Diana Paduch Abrahamsson, 40 år,
kommer från Hälsö och är musikansvarig,
personalansvarig – och skepparhustru.
– Att jobba på Elida är en av de vägar
man kan välja för att känna stor mening.
Mötet med alla sorters människor i alla
möjliga åldrar gör det oerhört spännande.
Att få lov att dela med sig av en tro på
Gud och gemenskapen i en sådan miljö
som Elida är, är ganska svårslaget för mig.
Det finns så många olika inslag och uppgifter som utmanar, stimulerar och förmerar.
Därför älskar jag att få arbeta med Elida.

Ezra Abrahamsson, 2,5 år,
skeppsgosse från Hälsö.
– Mina skills är att charma
de jag möter och se till att
besättningen blir lite mindre
fokuserad på uppgifterna.
– Pappa är kapten och
mamma är pappas kapten, så
jag vet inte vem det är som
bestämmer… Men troligtvis
pappa. Eller mamma.
Zemias Abrahamsson, 15 år, är skeppsgosse från
Hälsö. Han gillar att rita, måla, läsa, spela piano och
spela fotboll.
– Elida är som mitt andra hem. Besättningen är
härlig att hänga med och gemenskapen med allt
folk är go´. Jag är väldigt intresserad av bilar och
speciellt Volvo. Jag älskar när det kommer ombord
farbröder som är kunniga om bilar. Då kan vi prata i
flera timmar.

Lewi Abrahamsson, 14 år, är
skeppsgosse från Hälsö.
– Jag tycker du ska komma
ombord och hänga med mig
så får du se vem jag är! Jag
tycker om att möta nya folk,
bada, spela tv-spel och hänga
med vänner. Resten får du ta
reda på själv!

Benjamin Sjöström, 19 år, är uppvuxen i
Enköping men flyttade sedan till Örkelljunga
i Skåne.
– Äventyr står ofta på schemat om jag får
bestämma och då har jag en tendens att sätta
mig och mina vänner i lite mer utmanande
situationer än nödvändigt. Men ur dem kommer man alltid med nya erfarenheter.
– Det bästa jag vet är att träffa nya människor,
le, kitesurfa, resa – och cheeseburgare!

tigt välsignad jul!
Marcus Hellgren 21 år, kommer från
Majåker utanför Lidköping och är
maskinist och RIB-ansvarig på Elida.
Han gick tekniklinjen på gymnasiet.
– Jag har ett stort intresse för tekniska prylar, men jobbar på Elida för
att sprida Guds budskap och växa
i min tro. Jag gillar alla uppleveler
och möten med människor.

Karin Nytomt, 46 år, bor i Uppsala
och är journalist. På Elida är hon
pressansvarig, samt arbetar på
däck, i byssan och i musikteamet.
– Det är en glädje att få dela med
mig av det bästa jag vet – Jesus
– med andra människor, framför
allt unga. Även seglingen, den fria
naturen och äventyret lockar. Ett
meningsfullt sätt att leva utåtriktat
i en varm miljö där man slipas ihop
med andra.

Noah Sundkvist, 21 år, är från Alingsås och
gick KRIK-linjen på Åredalens folkhögskola
efter gymnasiet. Efter ett år på Chalmers
kom han till Elida och är snart köksansvarig.
– Under året på KRIK-linjen blev jag
troende. Efter det året växte en längtan
i mig att få använda allt jag lärt mig från
bibelskolan till att sprida Guds rike. Att lära
sig att segla har också länge varit lite av en
dröm. Därför blev det så självklart att det
var Elida jag skulle söka mig till.
Alfred Augustsson, 22 år, är från Hillared i
Svenljunga. Efter gymnasiet blev han städoch bokföringsansvarig på Elida.
– Jag är på Elida för att utmanas och utvecklas i min relation till Gud och även som
person. Att få möta människor och förmedla
det glada budskapet är väldigt spännande.
Det är också fantastiskt med Guds skapelse
på långseglingarna, det häftigaste jag sett är
delfiner i mareld som leker framme vid fören.
Anton Pettersson, 24 år, kommer från
Hönö. Han har läst IT och marknadsföring
och ansvarar på Elida för att skapa olika filmoch medieprojekt.
– Jag jobbar på Elida på grund av mitt
hjärta för ungdomar och för att de gåvor
och talanger jag har behövs ombord, säger
han.
Olivia Larsson, 22 år, från Grästorp, har sjöbefälsexamen från Chalmers och är styrman
och konfaansvarig. Vid fartygsbokning är hon
ofta båtvärd som välkomnar passagerare.
– Jag kom själv till tro som konfirmand här. Beslutet att bli kristen och följa Jesus var en stor
förändring för mig. Därefter har jag ständigt
velat att fler ska få möjligheten att vara med
och uppleva det som jag själv har fått uppleva.
Andreas Larsson, 23 år, kommer från
Rörö. Han har en sjöfartsutbildning
och är styrman på däck.
– Jag jobbar på Elida för att jag vill
växa vidare i min kristna tro och för
att jag älskar att jobba med båtar och
vara ute på havet.

God Jul önskar även
Stiftelsen Elidas styrelse!
Anders Antblad, Stefan
Abrahamsson, Nathalie Bencic,
Hans Gabre, Magnus Haglund
och Karin Nytomt.

Att konfirmera sig är en unik och viktig – och ofta rolig och spännande – möjlighet att djupdyka i livets stora frågor. Utöver själva

Seglingskonfirmation –
Letar du efter en konfirmationsläsning kombinerad med ett unikt äventyr
på en häftig segelbåt ihop
med nya vänner? Då kanske Elidakonfa är något
för dig!
Varje år väljer tusentals
svenska ungdomar att
konfirmera sig – att avsätta
ett år för att djupdyka i vad
den kristna tron handlar
om. Detta tycker vi på Elida
är en fantastisk möjlighet,
och med åren har konfirmationsläger blivit en av våra
huvudsakliga verksamheter.
Dels anordnar vi så kallad
Elidakonfa, där ungdomar
kan göra hela sin konfirmationsläsning i Elidas regi,
vilket görs enligt Svenska

kyrkans ordning med vår
egen konfirmationspräst.
Dels tar vi emot konfirmandgrupper från olika
församlingar runt om i Sverige som kommer för att ha
läger ombord.
Elida är ett snabbt och
äventyrligt segelfartyg –
därtill Skandinaviens största
– varför vi kan garantera en
spännande och äventyrlig
lägerupplevelse i en härlig,
varm och öppen gemenskap.

En perfekt
möjlighet
för den som
vill ha en
annorlunda
upplevelse
i samband
med sin
konfirmation.

Utöver själva konfirmationsläsningen och andra
aktiviteter får ungdomarna
lära sig grunderna i segling
och även hjälpa till ombord
på fartyget. Inga förkunskaper krävs.

Aktiviteterna inkluderar
andakter, lekar, utflykter,
bad på djupa vatten och
många spännande nya
upplevelser.
Elidas besättning fungerar som ledarteam tillsam-

mans med prästen från
Svenska kyrkan.
Detta är en perfekt möjlighet för den som vill ha
en annorlunda upplevelse i
samband med sin konfirmationsläsning.
Elidakonfa drogs igång
2008 och väckte omedelbart intresse och stor efterfrågan. Läsningen sträcker
sig över två terminer, där
undervisningen huvudsakligen är förlagd till till
ett antal läger ombord på
Elida. Därutöver besöker
konfirmander gudstjänster
på egen hand och utför
uppgifter som skickas ut
varje månad.
Konfirmationen är öppen
för ungdomar från hela lan-

konfirmationsläsningen får ungdomarna lära sig grunderna i segling och även hjälpa till ombord. Inga förkunskaper krävs.

en upplevelse för livet
det som går i åttonde klass,
alternativt är mellan 14
och 16 år. Det gäller dock
att anmäla sig kvickt då
klasserna snabbt blir fullbokade. För mer information
och anmälan, se www.elida.
se/konfa.
På grund av nuvarande
omständigheter kring
covid-19 är konfirmandklasserna mer begränsade
detta läsår.
Vi uppdaterar oss kontinuerligt om Folkhälsomyndighetens råd och
riktlinjer och rådgör även
med Svenska kyrkan via
Göteborgs stift.
Vi hoppas snart kunna
öppna upp fler och större
grupper igen, för läsåret

Kontakta
gärna oss!

Om du har frågor
eller vill veta mer
om att konfirmeras på Elida,
tveka inte att
kontakta oss!
Elidas konfirmationsläger innebär undervisning, andakter,
lekar, utflykter, bad på djupa vatten, segling och äventyr.
2021/2022, då vi åter
hoppas kunna segla i såväl
norra som södra Europa.
Under våren kommer

vi att publicera mer information om tillgängliga
kommande klasser på vår
hemsida www.elida.se. q

• telefon:
031-762 8050
• e-post:
konfa@elida.se

Responsen på sommarens spontana segling längst Västkusten indikerar en ny öppenhet för evangeliet.

En oförglömlig somma
I stället för ordinarie
sommarturné genomförde
Elida i sommar en sommarsegling längs Västkusten – utan att stanna i
hamnarna eller utannonsera bryggmöten – då
sång och musik strömmade ut från Elidas däck.
Även om turnén endast
var två veckor, plus midsommarhelgen, så spelade
Elidas musikteam minst
lika mycket som en vanlig
sommar. Fartyget gick från
plats till plats, hovrade en
stund utanför hamnar och

badstränder, gav en hälsning mellan mellan sångerna, och seglade sedan
vidare förbi kanaler, sund
och bryggor.
– Det var helt fantastiskt!
Vi har i år märkt en respons
på ett sätt som jag inte
varit med om förut, säger
Diana Abrahamsson, som
ansvarar för musikturnén.
– Visst har folk hälsat,
fotat, tackat och vinkat
genom alla år, men i år var
det som om nästan alla
gjort så. Därtill har folk lagt
ut filmklipp och bilder med
Elida på sociala medier, de

har hälsat till oss i skrift och
samtal och ropat till oss
direkt på plats att sjunga
mer.
– Vi har fått stora applåder inifrån öar vi passerat
medan vi stilla sjungit under fina sommarkvällar, och
vi har sett hur folk reser
sig, kommer ut ur husen
– ja, till och med kommer
springande mellan husen
– och möter oss oerhört
välkomnande.
Diana minns särskilt en
plats där man hade dukat
långbord och hade en fina-

re fest. Elida beslöt genast
stänga av musiken för att
inte störa när fartyget seglade förbi.
– Men då vi kom i höjd
med sällskapet ropade de,
”Sjung! Sjung för oss!” Så
vi skyndade oss att dra
igång igen, förklarar hon.
– Varför all denna respons? Ja, säg det. Men
antagligen har frågor om
liv och död, meningen
med livet och tacksamheten över det man har tagit
en avsevärt större plats
hos människor i och med
corona.

• Installation ljud & bild
• Hörslinga
• Guide- och tolkutrustning
• Uthyrning
• Service

rturné
– Då blir sånger och ord
om hopp, om himlen och
om Gud som ser och vill
vara nära allt viktigare. Då
blir den kända gamla psalmen kanske efterlängtad i
stället för utklassad.
– Kanske har tystnaden
som blivit i och med att alla
konserter och live-event
ställts in skapat en lust att
faktiskt lyssna och en möjlighet till att höra igen? Kanske ser folk ljuset tydligare
nu när det varit tider av
mörker? säger Diana, som
tycker sig märka en större
respekt för vad Elida står

för under 2020 än under de
senaste åren bakåt.
– Viktigt att säga är att
den kanske funnits där hela
tiden, men att behovet av
att visa den varit större i år.
Jag älskade verkligen denna
turnén. Det var så tydligt
att det var viktigt att vi
var ute, och vi hoppas och
ber att det gjort skillnad. I
slutändan gjorde det helt
enkelt inget att vi inte hade
några vanliga spelningar –
bryggmöten – i år. Även om
vi ser fram emot just det
under kommande säsonger,
så klart.		
q

Under 1980-,
1990- och
2000-talet har
mer än 1000
ljudanläggningar installerats
av oss i kyrkor,
församlingssalar, olika samlings- och
konferenslokaler samt sporthallar.
Våra kunder idag är kyrkor, kommuner, företag, skolor, föreningar m.fl.
Vi erbjuder mångårig erfarenhet av
ljudprodukter och ljudinstallationer för
kyrkor och offentliga miljöer. Genom
åren har vi levererat ett stort antal fasta och portabla ljudanläggningar samt
trådlösa guide- och tolkanläggningar.
Vi levererar även bildutrustning för fast
och mobilt bruk.

Almedalsvägen 147
439 63 Frillesås
031-83 15 80
info@art-elektronik.se
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The way to light
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Hjälp Pemba

Candelux
Var med och stöd utvecklingen i
PEMBA Tanzania, där vi fått vara med
och bygga en skola.

-30 års branscherfarenhet

Ser du han...
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och bygga en skola.

Vilka är vi?

-Förmånen att få ha spridit ljus både
älp Pemba fysiskt
jälp
Pemba
älp
Pembai och andligt sedan 2005
d Hjälp
och Pemba
stöd
utvecklingen

ed
ochstöd
stöd
utvecklingen
d
ar
och
med
ochvi
utvecklingen
stöd
utvecklingen
i i
i
zania,
där
fått vara
med
-Introducerade
LED redan 2006
anzania,
där
fått
vara
medmed
BA
zania,
Tanzania,
där
vivi
där
fått
vi
vara
fåttmed
vara
ch
bygga
en
skola.
ochbygga
bygga
enskola.
skola.
ch
och bygga
en
en skola.

-En av få som har 7 års garanti på
utomhusbelysning

Kontaka oss
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Hjälp Pemba

Var med och stöd utvecklingen i
PEMBA Tanzania, där vi fått vara med
och bygga en skola.
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Stefan Abrahamsson:

Nu rustas Elida

inför framtiden
De senaste tolv åren har

Elidas skrov och grundkon-

Fyll
i
vi tillbringat höst och
struktion är i mycket gott
t ex faktura- och/eller referensnummer
vinter 
i ettmeddelanden
soligt Spanien till mottagaren,
skick; enligt inspektören

avsändaruppgifter
ombord på Elida, så det
som kontrollerade skrovet
 innebär
betalningsmottagare
här året
därför en kommer det att hålla ”i
 belopp
stor kontrast
mot hur det
minst hundra år till”.
betalningsmottagarens bankgironummer
brukarvara.

Det som slits är däreVi ser den här tiden som en mot segel och motorer,
möjlighet att ladda om och kylskåp och batterier. Vid
rusta upp inför kommande
full uppsättning har vi fem
tider, både när det gäller
segel ombord: storsegel,
Tips
båten i sig och oss som
mesan, fock, genua och
arbetar med
gennaker.
Ettverksamheten.
bankgironummer
bestårMesanav 7-8och
siffror, grupperade XXX-XXXX eller XXXX-XXXX.
Hösten har inneburit
focksegel är i gott skick,
några seglingar varvat med medan storseglet efter 13
mycket underhållsarbete.
år behöver förnyas.
Intensiva år har gjort att en
Genua och gennaker har
hel del praktiskt arbete har
vi varit utan en längre tid,
Vi håller nu på med en stor upprustning av fartyget.
fått stå åt sidan, men nu
då båda gått sönder. Det
ges chansen att ta tag i saär en stor investering, men
det finns slitage så att delar det till segel och riggserker och fixa direkta behov.
vi önskar att få till det nu
vice. På grund av corona
måste bytas ut. MotorerTretton år av segling och
i vinter. Halva summan för
na ombord är i gott skick,
förväntade sig banken inte
nära fem varv runt jorden i
alla segel är redan betald
endast tre år gamla, så de
någon amortering alls, men
och vi har startat insamlinseglade mil tar ut sin rätt.
förväntas tuffa på bra i alla
vi kunde ändå betala en
Segel, linor och slitagedelar gen av del två. För den befall fem år till.
stor del.
måste bytas ut. Högtalare
hövs cirka 400 000 kronor.
Vi har fått in hela amorteTack för att Du tillsamsom spelat i regn och sol på
Därutöver har vi en
ringssumman (ca 750 000
mans med oss vill vara
turnéer i både Sverige och
besiktning av riggen som
kronor) för innevarande år,
med och rusta Elida inför
södern tar till sist slut. Ändå måste göras, där hela
men har tillsammans med
framtiden!
är det fantastiskt att allt har riggen ska plockas ner
banken bestämt att vi ska
Stefan Abrahamsson
hållit som det har gjort!
och kontrolleras (röntgas)
använda två tredjedelar av
skeppare
Vi håller nu på med en
med ultraljud. En kostnad
stor upprustning av fartypå cirka 300 000–400 000
get. Vi är tacksamma att
kronor, beroende på om
Klipp längs den streckade linjen

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

