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NYHETSBREV december 2020 
FAMILJEN LOG   

And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.   

Romans 8:28 

Hur sammanfattar man ett år som 2020? Vi har fått uppleva så mycket under detta år. Motgångar och medgångar, 

sorg och glädje, uppoffringar och välsignelser. Vem hade kunnat ana att det skulle bli ett sådant innehållsrikt år. 

Det svåraste och kanske det mest värdefulla har varit att få lita på Gud mitt i allt, att få släppa kontrollen och 

bara vila i att allt löser sig. Kanske inte på det sätt som vi själva vill, men Gud är med oss. Här i Cairns har vi varit 

förhållandevis förskonade från Covid-19 under en längre tid, men vi läser och hör om läget hemma i Sverige och 

Europa. Vi tänker på er och vi ber för er! 

 

Julen är snart här och vi skulle egentligen ha kommit hem till Sverige. Det har varit en stor besvikelse att inte 

kunna åka, men vi försöker se det positivt och göra det bästa av situationen. Vi har adventspyntat och även om 

doften av gran och hyacint inte finns i vårt hus finns en sådan enorm tacksamhet. 

 

Hopp, tänk så viktigt det är att ha ett hopp. Det blir som en drivkraft som bär när allting annat runtomkring faller. 

Även människor som kanske inte har en tro, har ofta ett hopp om att någonting annat väntar efter livets slut. 

Himlen, vilket hopp, vilken ljus framtid. Julens budskap bringar så mycket hopp, så mycket glädje. Det är en tid 

att stanna upp, andas och reflektera över vad som är viktigt här i livet.  

 

Tillsammans gör vi skillnad 

 

 

 

 

 
 

MAF under 2020 
Precis som för alla andra runt om i världen så har det varit ett utmanande år  

för MAF. I och med alla restriktioner har det varit svårt att förflytta sig mellan  

programmen. Detta har inneburit att länder som normalt sätt får stöd av  

tekniker och annan specialkompetens från Australien inte kunnat få det.  

Man har fått hitta nya vägar istället för de normalt fungerande processerna. Ibland är det  

positivt att tvingas tänka nytt, men det är också väldigt tidskrävande och påfrestande för alla inblandade. Det mest 

drabbade landet i vårt närområde är Timor-Leste där planen tyvärr blivit ståendes på backen pga. brist på piloter, 

men även eftersom tekniker inte kunnat ta sig dit. 

 
För Thobias har det inneburit mycket extra arbete och han ser fram emot att få vara lite ledig nu under jul och 

nyår. Även för Frida har det blivit extra mycket arbete då det inte ”bara” är att boka biljetter längre. Varje resa 

tar mycket längre tid att planera och man måste noggrant kolla upp varje lands restriktioner samt att flygen 

alltför ofta blir inställda. 

 



 

 

 

 

 

 

   

   

    
  

 

  

 

 

 

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 

Vi vill med detta nyhetsbrev tacka er alla för att ni varit med oss  

under 2020. Det har varit ett annorlunda år med många nya upplevelser.  

 

Vi ser med spänning fram emot vad 2021 har att erbjuda.  

Var rädda om er! 

Många kramar från hela familjen Log 

 

BÖN- OCH TACKSÄGELSEÄMNEN 

• Tacka för att vi får vara friska och inte påverkats alltför hårt av Covid-19 

• Be för alla medarbetare runtom i programmen som inte kunnat åka hem som planerat 

• Fortsätt be för Thobias nya medarbetare Pascal från Schweiz som har problem med visumansökan 

• Be för att MAF ska kunna flyga som vanligt under nästa år 

• Be extra för programmen Timor-Leste och Bangladesh som drabbats extra hårt senaste tiden.  

 

Timor-Leste 

I och med Covid-19 har det blivit svårt för piloter och tekniker att kunna ta 

sig till Timor-Leste. Många regionala flyg blir inställda och innefattar karantän 

i båda ändar. Programmet har haft det tufft senaste tiden med många 

”groundade” flygplan och brist på piloter och tekniker. Vi hoppas och ber att 

programmet ska komma på fötter igen till nästa år och att restriktionerna ska 

lätta så att MAF kan bistå med den hjälp landet behöver. 

Barnen och familjen 

Barnen har avslutat sina läsår och har nu ett välförtjänt sommarlov. Amilia som är den 

enda som får betyg än så länge fick lön för all sin möda. De många timmar hon lagt ner 

på sina studier har verkligen gett resultat. Elton och Novalie har gjort ett fantastiskt år 

med. De har vuxit otroligt mycket och vågat ta sig an många nya utmaningar. Elton och 

Novalie som båda spelar tennis har också hunnit med några tennisturneringar under det 

gångna året. De ser alla fram emot nästa år. Här i skolan byter man lärare för varje 

årskurs så det blir alltid något nytt att komma till när läsåret drar igång. 

Thobias och Frida fortsätter med sina jobb. Många av våra uppgifter är återkommande 

hela tiden, varför det ibland är svårt att berätta om dem utan att upprepa sig.  

Under jul och nyår kommer vi ha två veckors semester och det ser vi alla fram emot. 
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