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NYHETSBREV april 2020 
FAMILJEN LOG   

Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny - stor är din 

trofasthet. Klag 3:22-23 

 

Varje dag är en ny början, fylld med nya möjligheter. Vi kan inte gå tillbaka och ändra det som redan varit, men vi 

kan vara med och påverka det som ligger framför. Gud gav människan något värdefullt, nämligen den fria viljan. Vi 

är fria att göra som vi vill, men självklart kommer det att komma med vissa konsekvenser. När våra barn är små kan 

vi inte låta dem bestämma själva, utan vi måste vara med och hjälpa dem med beslut och vara förebilder. Likadant 

är det med andra människor. Vi kan inte bestämma hur andra ska tycka och tänka, men vi kan välja att vara 

förebilder i allt vi gör. Vi kan genom vårt sätt att tänka och agera visa att vi är ambassadörer för Herren. 2019 är 

förbi, men framför oss ligger 2020 med nya möjligheter och oskrivna blad. 

 

Tillsammans gör vi skillnad  

 

 
 

138 flygplan i 28 länder 

149 000 

passagerare 

39 500 

flygtimmar 

5000 ton gods 

52 000  

flighter 

Flög drygt 

2000 

organisationer 

1400 

destinationer 

 

1300 anställda 

världen över 

181 varv  

runt jorden 

Var 5:e minut startade eller landade ett MAF-flygplan 



   

   

    
  

 

  

 

Covid -19 

Det har varit en annorlunda tid de senaste veckorna. Här har restriktionerna varit 

ganska så hårda och vi har egentligen inte fått umgås med någon. Förutom 

mataffärer så är mycket stängt. Alla platser som drar folk till sig får inte hålla 

öppet såsom lekparker, idrottsanläggningar etc. Restriktionen är kort och gott, håll 

dig hemma. Du får gå ut på promenader/cykelturer vilket vi gjort ganska flitigt. Vi 

är så tacksamma över att ha en egen trädgård där barnen kan leka. Vi har bakat en 

hel del och även spelat rätt mycket spel. Även om det frestar på att leva isolerat 

hela tiden så är vi tacksamma över att ha klarat oss från denna influensa.  

Hela Coronasituationen påverkar MAF över hela världen. Alla flygplan uppe i Papua 
Nya Guinea står stilla efter restriktioner från myndigheten att inga flygningar får 
ske. Dock har någon enstaka flygning fått ske för att transportera sjukvårdspersonal 

och medicin/vaccin. 

Regeringen i delstaten ”Norra Territoriet” i Australien har betraktat MAF i Arnhem 
Land som en ”Essential Service” och vi får därmed fortsatt flyga. Vi fortsätter här 
att samarbeta med våra partners samt regeringen för att stödja de aboriginska 

byarna och samhällena under denna prövande tid. 

 

BÖN- OCH TACKSÄGELSEÄMNEN 

• Be för Frida och barnen som nu går in i en tid av hemundervisning där mycket är nytt och oskrivet 

• Be för Papua Nya Guinea som behöver komma igång och flyga igen 

• Tacka för att vi fortsatt har möjlighet att flyga i Öst-Timor och Arnhem Land och kan fortsätta  

bistå människorna där 

• Tacka för att luftvärdighetsauditen gick bra och som nu ger lite andrum åt MAF  

Barnen och familjen 
Barnen avslutade termin 1 med bravur, höga betyg och omdömen. 

Terminen avslutades dock en vecka tidigare än planerat pga. den 

rådande Coronasituationen. Delstaten Queensland meddelade att de 

första 5 veckorna av termin 2 kommer att bedrivas hemifrån. Det blev 

en annorlunda start, men barnen har gjort det väldigt bra. Det blir extra 

mycket arbete för Frida som måste hjälpa dem med uppgifterna, men 

som tur är så har hon det lite lugnare på jobbfronten just nu.  

Audit 

CASA (den australiensiska luftfartsmyndigheten) gjorde i februari en audit av 

flygverksamheten i Arnhem Land. Denna gång var luftvärdigheten på våra 

flygplan under lupp, dvs. de områden som Thobias är ytterst ansvarig för. 

Auditen utfördes med flera besök både i Carins, Mareeba och Arnhem Land 

där inspektörerna gick igenom såväl processer, system och själva flygplanens 

skick. MAF fick goda betyg vilket var ett fint facit på att vi jobbar med rätt 

saker och att vi har en bra standard på underhållet av våra flygplan.  

 

 Stort tack till alla er där hemma som står med oss på olika sätt! Vi värdesätter er otroligt mycket och utan er 

skulle detta inte kunna vara möjligt. God bless you all! 

Många kramar från hela familjen Log 

 

Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Matt 7:12 
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