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DETTA ÄR MAF:
MAF – Mission Aviation Fellowship, är en annorlunda flygorganisation, vars uppdrag är att flyga
lätta flygplan i utvecklingsländer, så att folk i
avlägsna områden kan få den hjälp de behöver.
Sedan 1945 har våra plan målmedvetet, år efter
år, dag efter dag, förmedlat hjälp och hopp till
utsatta människor. Med vår kristna grundsyn som
drivkraft blir vi dagligen påminda om den nytta
och glädje våra plan förmedlar.
Var fjärde minut startar eller landar ett MAF-plan
någonstans i världen. Dessa flygningar möjliggör

ett ytterst viktigt arbete som genomförs av många
utvecklings-, hjälp-, och missionsorganisationer,
lokala församlingar och andra nationella grupper.
Medicin, sjukvårdsteam, ambulansflyg och
katastrofhjälp når ut till många behövande.
Det är gåvor från enskilda personer som möjliggör
dessa flygningar. I Sverige är MAF en registrerad
biståndsorganisation med ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi har uppdaterat vår GDPR-policy, läs mer på www.maf.se

NÅGOT STÖRRE

LEDARE

VI VILL LEVA FÖR

Författaren Mark Twain har många bra talesätt, varav ett
lyder så här: «De två viktigaste dagarna i ditt liv är dagen
du föddes och dagen du fick reda på varför.»
Jag lyssnade på en podcast där folk på gatan fick frågan om meningen
med livet.
Det var förvånansvärt många vaga svar.
Att hitta meningen med livet är kanske ett slitet uttryck som säger lite.
Och är svårt att svara på.
Varför lever jag egentligen?
Men genom att vända på frågan framkom svaren tydligare:
Vad är vettigt för mig? Vad är meningsfullt för mig?
Vad ger mig goda känslor, gott humör, känsla av att vara i flow zone?
Vad är det jag vill minnas med glädje?
MAF har ett uttryck vi ofta använder: «Vi vill leva för något större»
Personligen ger det mig djup mening att inse att jag är en liten del
av något större. Skapande, mänsklighet, vänner, familj, fru, barn och
barnbarn.
Jag är inte en ö i ett stort hav, utan vi är sammankopplade. Bibeln
använder kroppen som en bild av hur vi hör ihop: En lider, alla lider,
en är hedrad, alla gläds. (1 Kor. 12:26)
Därför är det vettigt att hjälpa svältande, transportera sjuka
till sjukhus eller flyga hjälparbetare till isolerade områden
för att förbättra vardagen för hela samhällen.
Det är vettigt att flyga in lärare och präster som kan
undervisa och bota andlig nöd.
Det är vettigt att vara närvarande, att tjäna människor i nöd och
att vara en säkerhetsfaktor i samhällen med liten infrastruktur.
Det är vettigt att dela något av det som är vårt, mitt,
med dem som inte har så mycket, för att vi hör ihop.
Tack till er som stöder MAF:s flygningar och som finner mening
i att «leva för något större.»

Lars Anderås
Ordförande, MAF Sweden
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Lars-Erik Wallhagen och Kenneth
Pettersson var med från start.
De minns sandstormar och torka i
Tchad, insamlingar av Hemmets
Journal, starten på Bangladeshprojektet, och den gången
motorn stannade och de fick
nödlanda i Medelhavet.

EN MAF-MILSTOLPE
Det har gått 40-år sedan MAF-Sweden bildades,
en milstolpe värd att uppmärksamma och fira. Lars-Erik Wallhagen och
Kenneth Pettersson var med från start. De minns sandstormar och torka i Tchad,
insamlingar av Hemmets Journal, starten på Bangladesh-projektet, och den
gången motorn stannade och de fick nödlanda i Medelhavet.
TEXT: MARIA HAGSTRÖM FOTO: MARIA HAGSTRÖM, MAF ARKIV

D

et var svår torka i Tchad. Gräshoppssvärmar
åt upp skördarna och hundratusentals
människor svalt. KeA och Birgitta Arnlund
fanns på plats och kunde delta i hjälparbetet.
De var de första som hade sänts ut i världen av MAF
Sweden, strax efter att organisationen bildades 1982.
Men det behövdes också fler flygplan i Tchad och
1985 flög MAF:s ordförande och director Lars-Erik
Wallhagen ut det första svenska MAF-planet tillsammans med piloten John-Olof Holmström. Det var en
dramatisk flygning.
– Det tog tre dagar att flyga genom Sahara. Under
en etapp, från en ökenoas till ett bergsmassiv vid
Niger, såg vi en sandstorm närma sig. Vi hann precis
landa på flygplatsen innan vi hade blivit i stort sett
förblindande av sand, berättar Lars-Erik Wallhagen.
När flygplanet väl var på plats i Tchad kunde det
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transportera ris och vete till drabbade områden från
morgon till kväll. Varje last betydde chans till överlevnad för tusentals människor. Arbetet i Tchad var ett
av MAF Swedens första uppdrag, men upprinnelsen
till organisationen ligger längre bak i tiden.
Lars-Erik Wallhagen bor i dag i Linköping, som också
var staden där svenska MAF hade sin första hemvist.
Han själv fick sin flygutbildning inom flygvapnet, nu
sitter han i restaurangen vid Flygvapenmuséet och
utanför hörs ljudet av försvarets plan som lyfter och
landar.
Intresset för flyg föddes redan när Lars-Erik var en
liten ”bondgrabb”.
– Jag växte upp under andra världskriget och såg
planen flyga över gården. Jag tänkte att jag skulle
vilja flyga en dag. När jag var tio år landade piloten
Ahrenberg med ett sjöplan nära vår gård. Jag lyckades
FLIGHT MISSION SEPTEMBER 2022

Förberedelse för flygning pågår. Tre
svenska piloter finns på plats när Nkingabasen i Tanzania invigs. Från vänster
Bengt Hagström, Per-Inge Enochsson
och Kjell Widarsson.
MAF:s insats under svältkatastrofen i Tchad 1985.

få en tia av min far, cyklade iväg och fick min första
flygning.
Han säger att han sen hade en tragisk barndom. Båda
föräldrarna gick hastigt bort med två års mellanrum.
Han började på en internatskola, men drömmen om
att flyga släppte han inte. Som 18-åring sökte han
till en förberedande utbildning för fältflygare. Han
studerade sedan till ingenjör och fick jobb på flygprovet inom Saab.
Han hade också ett intresse för mission. Efter att han
genom sin pingstförsamling kommit i kontakt med
missionsarbete i Pakistan åkte han dit 1969 med sin
fru och sina tre barn. Där behövdes en yrkesskola i
kampen mot analfabetism.
– Jag tänkte att jag också skulle kunna hjälpa till
med sjukvård, med hjälp av flyg.
Östpakistan drabbades av en fruktansvärd naturkatastrof 1970 - en cyklon orsakade omfattande förödelse.
– Vi var inte berörda där vi var i Västpakistan,
men vi blev tillfrågade av Petrus Hammarberg, som
initierade samarbetet mellan Erikshjälpen, PMU och
Frikyrkan Hjälper, att åka till Östpakistan, det som
samma år kom att bli Bangladesh. I katastrofarbetet
blev det en naturlig kontakt med Dhaka flygklubb och
annan flygverksamhet för att kunna hjälpa till med
bistånd. Man kan säga att det är upptakten till det projekt som MAF Sweden hade långt senare i Bangladesh.
FLIGHT MISSION SEPTEMBER 2022

– DET TOG TRE DAGAR ATT FLYGA
GENOM SAHARA. UNDER EN
ETAPP SÅG VI EN SANDSTORM
NÄRMA SIG. VI HANN PRECIS
LANDA PÅ FLYGPLATSEN.

Det skulle dröja 20 år innan det projektet blev verklighet. Men idén om MAF Sweden föddes för Lars-Erik
under Pakistantiden.
Kenneth Pettersson, som drev MAF:s tidning under
många år, hade även han tankar på missionsflyg långt
innan den svenska organisationen bildades.
– Samtidigt som jag kom in på en flygskola i USA
skrev jag till samtliga kristna samfund i Sverige och
frågade om de var intresserade av att jobba med missionsflyg. Ingen var intresserad. Jag la det på hyllan
till 1982 när vi träffades för att dra upp ritningarna
för MAF Sweden.
MAF fanns sedan tidigare i USA, Kanada, Storbritannien och Australien. Men den 8 maj 1982 arrangerade
en intressegrupp bestående av Örjan Andersson, Tage
Meijer, Jan Widmark och Lars-Erik Wallhagen en
5

– MEN PLÖTSLIGT KOM KENNETH
SIMMANDE MED LIVBÅTEN
GUPPANDES I SITT REP. OCH
STRAX EFTER DÖK LEIF UPP.

temadag med rubriken ”Missionsflyg behövs det?”.
Det kom fler än någon hade vågat hoppas på och
dagen slutade med ett beslut om att bilda ”Före
ningen för missionsflyg” och Lars-Erik Wallhagen
valdes till ordförande.
– Redan från början etablerades ett samarbete
med samfunden, Svenska kyrkan och Läkarmissionen. Vi lyckades även bli medlemsorganisation
i Svenska missionsrådet och fick därigenom volontärbidrag för piloter och tekniker som åkte ut i världen.
Även Lions och Rotary bidrog och Hemmets Journal
startade en insamling som räckte till ett helt flygplan.
Redan 1988 hade MAF Sweden sex piloter och en
mekaniker i tjänst.

Nödlandning på Medelhavet
Mycket har hänt genom åren, men få gånger har rubriker blivit lika dramatiska som när Expressen 1996
skrev: ”Motorn exploderade - tre svenska flygare störtade i vågorna.”
Lars-Erik Wallhagen, Kenneth Pettersson och Leif Helgesson skulle flyga ett plan till Filippinerna, men något
hände med motorn när de började närma sig Kreta.
– Motorn stannade. Det blev bara tyst, berättar
Kenneth.
De försökte återstarta planet, men det gick inte.
– Jag observerade att vi höll på att närma oss den
hastighet då planet går i stall, då man kan gå in i
spinn och störta, säger Lars-Erik.
Kenneths första tanke var att han måste komma ut ur
planet innan Leif – det fanns en dörr för två stolar.
– Om jag kommer ut först kan Leif sen dra tillbaka
sin stol och ta sig ut, men drar han tillbaka den först
då låser han in mig. Jag öppnade dörren i luften på
vänstersidan så att den glappade, för ifall vi skulle slå
i hårt skulle annars dörren kunna låsas fast.
6

Han tycker att alla tre agerade bra tillsammans,
nästan mekaniskt.
– Lars-Erik lyckades hålla rätt fart, då förlänger
man tiden i luften och det blir en mindre krock med
marken.
Det blev en mjuk nödlandning på vattnet.
– På något sätt hamnade vi rätt på vågorna, det
kan man ju inte styra själv. Det var ganska kraftig
vind, säger Lars-Erik som tycker att hans stora misstag
var att de inte hade flytvästarna på sig.
Efter att han lämnat planet drog han upp sig på ena
vingen. Men han visste samtidig att ett högvingat
flygplan riskerar att sjunka snabbt.
– Jag tänkte att Kenneth hade gått ut med livbåten
på andra sidan och i och med att det blåste en ganska
kraftig vind åt det hållet så hade de säkert drivit iväg
med livbåten. Jag trodde att det var kört för min del.
Jag var en dålig simmare, det är 14 grader i vattnet, blåsigt och ett par kilometer till land - jag såg inget större
hopp där jag låg och tänkte på hur det skulle ta slut.
Men plötsligt kom Kenneth simmande med livbåten
guppandes i sitt rep. Och strax efter dök Leif upp. Han
hade simmat ut ur planet under vattnet efter att ha
trasslat in sig i några kablar.
– När vi tillsammans drev iväg med livbåten så
sjönk planet efter tio-tjugo sekunder.
De hade ropat ”Mayday”, sett plan svepa över dem
– de visste att hjälp var på väg och att de skulle överleva. De kunde lika väl avfyra de tre nödraketer de
hade för att fira.
FLIGHT MISSION SEPTEMBER 2022

Missionsflygföreningen
MAF bildades 8 maj 1982
på Bjärka Säby.

MAF Sweden blev kvar i Bangladesh i 30 år.
– Vi har servat över 100 organisationer där och bland
annat gjort ambulansflygningar och flugit ut personal
och sjuvårdsteam till utsatta.

När de efter en timme räddats ur vågorna och fått
hjälp att ringa anhöriga, prata med pressen och stryka
några sedlar från reskassan torra med ett strykjärn,
frågade Kenneth sina vänner: Om det stod ett flygplan redo här nu som vi kan flyga vidare med, skulle
vi göra det då?
– Ja, svarade de. Lite tokig är man väl när man
jobbar med sånt här.

Rune Karlsson, som jobbade där i många år.
– Hans fru Maria har också gjort en stor insats,
säger Kenneth. Hon har bland annat gått ut om nätterna för att se var behov fanns och nästa natt gått ut
med till exempel filtar eller medicin. Både Rune och
Maria har gjort ett strålande jobb.
– Familjen driver fortfarande en slumskola under
namnet Hoppets center, tillägger Lars-Erik.

Etablering i Bangladesh

Under de 40 år som MAF Sweden nu har funnits
har organisationen gjort otaliga insatser i ett flertal
länder och tusentals människor har blivit hjälpta.

År 1991 drabbades Bangladesh av en ny förödande
cyklon, där över 135 000 människor omkom och miljoner blev drabbade. MAF Sweden fick ett fax från
Dhaka flygklubb med vädjan om hjälp. Två piloter
från Sverige skickades dit.
Men flygklubben var intresserad av ett mer långsiktigt samarbete och MAF fick ett godkännande från
SIDA att utveckla ett projekt där.
– Under projektarbetet blev det en önskan att
MAF skulle gå i bräschen och självständigt etablera
sig i Bangladesh, säger Lars-Erik och berättar att han
samtidigt bävade för allt arbete som låg framför dem:
registrera MAF Sweden som en NGO i Bangladesh, få
projektet godkänt där och alla tillstånd på plats.
30 år blev MAF Sweden kvar i Bangladesh.
– Vi har servat över 100 organisationer där och
bland annat gjort ambulansflygningar och flugit ut
personal och sjuvårdsteam till utsatta.

Antingen sitter en läkare 13 timmar i en bil eller
en timme i ett flygplan. Då har läkaren istället 12
timmar effektiv tid att arbeta. Jag gjorde en uträkning i Tanzania, det visade sig vara 2,8 gånger billigare att ta flyget än att jobba med bilar. Och där
vägar inte finns räcker det med 1 000 meter landningsbana, säger Kenneth.
– Ministrar skulle aldrig drömma om att sitta 13
timmar i en bil, tillägger Lars-Erik.
– Men det är viktigt att de får se hur människor
har det, då kan det hända saker och ting.
Han tycker att det känns bra att ha varit med om att
bilda organisationen, nu när det går att se i backspegeln vad den har betytt.
– MAF behövs mer än någonsin. Behovet av hjälp
är ännu större i dag i många länder.

En av de mest tongivande piloterna från Sverige är
FLIGHT MISSION SEPTEMBER 2022
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Återträff på samma plats där MAF Sweden en gång började.

ÅTERTRÄFF PÅ BJÄRKA SÄBY
DÄR ALLT BÖRJADE 1982
Håkan och Christine Nyman från Avesta var
några av dem som hörsammade inbjudan
om en återträff.
TEXT: LINA ISRAELSSON FOTO: JAN ZAAR

– Eftersom vår secondhand är positiva till att stödja
det fina arbete som MAF gör ute i fält har vi glädjande
nog haft möjlighet att göra det återkommande genom
åren. Nu under sommaren hade vi besök av familjen
Edsmyr som är missionärer på Papua Nya Guinea, väldigt intressant och berörande på många sätt.

– Det var både intressant och kul att möta flera av
MAF Swedens verkliga pionjärer inramat av god mat
och slottets anrika karaktär, börjar Håkan.
Paret har svårt att bara lyfta fram några saker men
det fanns inslag som stack ut.
– Missionärerna Tom och Hannes berättelse
och bilder från tiden i Tanzania gav avtryck, likaså
piloten Rune Karlsson när han betonade att det är
inte sjöflyget som är det viktigaste utan de många
utsatta människor som fick hjälp tack vare flyginsatserna. Livskamraten Maria Karlssons berättelser om
människor och i synnerhet barn som lever i yttersta
fattigdom var också gripande.
Håkans fru Christine är sedan flera år engagerad i
33:an, secondhandbutiken hemma i Avesta.
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Håkan och Christine Nyman framför deras experimentklassade
plan Lancair 360, ett flyg de haft mycket glädje och nytta av
genom åren. Håkan byggde ihop det själv 1989. Planet har
sedan dess genomgått flera ansiktslyftningar.

FLIGHT MISSION SEPTEMBER 2022

FOLKFEST

PÅ STEGEBORG
Äntligen, efter två års pandemi-paus vågade MAF åter igen bjuda in till en
flyg- och familjefest. Vädret var på allas sida vilket i sig innebar att tillslutningen
var lika stor som rekordåret 2019, alltså närmare 3000 besökare.
TEXT: LINA ISRAELSSON BILD: PAULA ALDERBLAD

Kristian segelflygare:

Jonas Hultman, koordinator för dagen
och den som hållit ihop planering

M

en för att lyckas hela vägen finns det
enligt Jonas Hultman, koordinator för
dagen och under ett år av förberedelser,
fler ingredienser än väder som måste
vara redo inför en publik anstormning.
– Vi är tacksamma över den fina relation vi har
till markägaren, Stegeborgs Egendom och Cassimir
Danielsson och den stora generositet som de visar
och visat under alla de år som flygdagen arrangerats.
Sedan vill jag gärna lyfta alla volontärers helhjärtade
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Efter att blivit bogserad från hemmaflygfältet
i Motala kunde segelflygaren Kristian Ahlin
göra entré i luften. Rökpatroner på vingen
spred ut spektakulär rök. Kristian som till
vardags utbildar blivande segelflygare började själv som 14-åring. Genom åren har han
tävlat mycket och vunnit flera utmärkelser.
– Det var nog tredje eller fjärde gången
jag var med så jag är påläst om den fina
verksamhet MAF gör i många länder för
utsatta människor. Så för min del blir det lite
välgörenhetsflygning, berättar Kristian.

insats där vi har en stor grupp från Söderköping
samt alla sponsorer som tillsammans genererade ett
stort bidrag till MAF:s flygningar i DR Kongo, fortsätter Jonas.
Dagen började med marschmusik av Ramunderblecket följt av Urban Widholms utmanande och
inspirerande välkomsttal. Kort därefter mullrade det
till bakom dallrande trädkronor och en SAAB B17,
hemmahörande i Linköping, gjorde entré. Dagens

9

konferencier och tillika ordförande för MAF, Lars
Anderås påannonserade allteftersom nya medverkande
visade sig i luften. Segelflygaren Kristian Ahlin visade
vid två tillfällen upp en fantastisk dans i luften. En presentation från en sådan här dag gör sig bäst i bilder,
därav denna kortare text. Dagen avslutades med ett riktigt fint flygnummer från en Beagle Bulldog.

Som arrangör fick MAF flera olika tillfällen att presentera det man gör utöver världen. Dels genom
familjen Logs medverkan som i sommar återvänt
till Sverige efter fem år med MAF i Australien. Dels
genom familjen Alderblad som spelade och sjöng och
berättade om sina framtidsplaner inom MAF.

MAF-volontärerna med röd keps Sven-Erik Astlind och Jan Bergdal
hjälper till att putta ut segelflyget på startbanan för en ny uppvisning.

Familjen Alderblad intervjuas av MAF
Swedens ordförande Lars Anderås.

Familjen Log berättade om
sina fem år i Australien.

Beagle Bulldog

De som stannade kvar hela flygdagen blev
verkligen belönade. Som avslutning visade piloterna Jimmy Nilsson och Niklas Algotsson upp
sina färdigheter i luften.
– Normalt flyger man ensam men eftersom
jag är relativt ny i sammanhanget blev det så att
Jimmy som tävlat med denna Beagle Bulldog i
flera år var den som spakade mest. Det var en
häftig känsla att gå lågt för att publiken skulle
se bättre, berättar Niklas som till vardags är
instruktör på flygskolan i Västerås.
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Familjen Eksmo:

För familjen Eksmo från Norrköping var det premiär
på flygdagen. Leo 1,5 år med pappa Simon och
mamma Veronica Sandolf Eksmo och storasyster
Lizzie köpte glass.
Simon är uppvuxen i Söderköping så Stegeborg
har funnits med genom åren men först nu passade
det att åka dit. Men det är nog Veronicas flygälskande
och MAF-stödjande mor som var den stora inbjudaren.
– Hemma i Korskyrkan blev flygdagen en snackis
vilket resulterade i att vi blev 10 familjer som åkte. En
fantastisk dag där det hände mycket och extra roligt
var det att se familjen Alderblad på scen, Ulrik vigde
oss för 12 år sedan, avslöjar Simon och fortsätter.
– För våran Leo var det som hände årets stora
grej, han var helt betagen, vi fick inte prata om annat
under tiden flygplanen uppträdde. Om jag känner
honom rätt kommer vi säkert tillbaka nästa år, säger
Simon.

SAAB B17:

Det tog cirka 15 minuter för Johan Sjöstrand att flyga ner
bomb- och spaningsflygplanet SAAB B 17 tillverkat 1943
från Linköping till Stegeborg. Detta är det enda luftvärdiga
exemplaret som finns i hela världen. Ett renoveringsarbete
som inneburit många tusen timmar av veteraner och pensionärer blev klart 1997.
– Många fascineras av motorljudet som kommer från
30 litersmotorn med 14 cylindrar som tillsammans genererar 1065hk. Så visst är det en speciell känsla att flyga denna
skönhet som inte är någon dussinvara, intygar Johan.

NY BOK!
Lars-Erik Wallhagen har under sitt liv som missionär och pilot
fått vara med om att göra skillnad i flera länder i Asien och
Mellanöstern. I boken ”Vingar som bär” får vi bland annat läsa
om insatser vid den stora naturkatastrofen som drabbade Östpakistan i november 1970, befrielsekriget som ledde till födelsen av Bangladesh 1971 liksom uppdrag i Afghanistan och Iran.
Boken skildrar även dramatiska inslag, som när Wallhagen
kryper runt kommandobryggan på ett fartyg för att undgå att
träffas när skottlossning bryter ut. Eller när motorn på Cessnan
stannar över Medelhavet och enda alternativet är att nödlanda
på vattnet.
Var med i utlottningen (alltså gratis och fraktfritt)
av fem böcker genom att mejla till: office@maf.se
Skriv: "Jag är med i utlottningen av boken ”Vingar som bär”
Glöm inte att också få med namn och adress!

FLIGHT MISSION SEPTEMBER 2022
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PERSONLIGT MED FAMILJEN LOG

OM DERAS TID
I AUSTRALIEN

Familjen Log som kommit åter till Sverige efter fem innehållsrika år delar på ett personligt sätt
med sig av intryck och utmaningar. – Vi har fått en annan förståelse för hur livet kan se ut i andra
delar av världen. Saker som anses som självklara i Sverige är inte alls självklara på andra ställen.
FRÅGOR: PAULA ALDERBLAD SVAR: FAMILJEN LOG BILDER. FAMILJEN LOG

– Vad har tiden i Australien med MAF betytt för er
som familj?
– På något sätt har tiden gått så fort, samtidigt som
vi känner av att vi har varit borta en längre period.
Vi har fått vara med om så mycket som gjort stora
avtryck i våra hjärtan. Att vi har fått vara med i ett
större sammanhang där resultatet av vårt arbete
blivit livsavgörande för människor är ett privilegium.
Det har inte alltid varit enkelt. Vi har fått kämpa och
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hemlängtan har varit påtaglig många gånger. Det
har varit tufft när barnen har längtat hem till sina
släktingar och kompisar, men vi har alltid haft fokus
framåt och både barnen och vi har fått ett helt annat
perspektiv på livet.
– Vill ni berätta om några utmaningar ni mött under
tiden som missionärer?
– Vi har fått lära oss att ha tålamod med mångt och
FLIGHT MISSION SEPTEMBER 2022

Bilder från MAF-kontoret samt
glimtar från Australiens häftiga natur.

mycket, tålamod när saker inte går som vi själva
önskar, tålamod att komma samman med många
olika kulturer, tålamod att inte veta hur morgondagen ser ut. Vi lämnade vår trygga vardag i Norrköping och har hamnat i situationer vi aldrig tidigare
upplevt. Många gånger har vi inte själva haft kontroll
över situationen utan vi har helt fått förlita oss på
att Gud har allt i sin hand, vilket han verkligen haft.
Utmaningarna har dock aldrig varit större än vad vi
har klarat av. Vi har växt och lärt oss otroligt mycket
genom de utmaningar vi stött på. Det är häftigt hur
Gud har kunnat vända motgångar till medgångar.
– Vilka lärdomar tar ni med er?
– Vi har fått en annan förståelse för hur livet kan se
ut i andra delar av världen. Saker som anses som självklara i Sverige är inte alls självklara på andra ställen.
Vi har fått lära oss att det finns många sätt att lösa ett
problem. Vi i Sverige är väldigt duktiga på processer
och att ha system för saker, medan man i andra delar
av världen jobbar på ett helt annat sätt. Vi har lärt oss
att samarbeta med andra kulturer och att alla delar
är viktiga. Det är många personer som krävs bakom
FLIGHT MISSION SEPTEMBER 2022

varje flygning och det är när vi samverkar som vi får
det bästa resultatet.
– Hur känns det att komma tillbaka till Sverige?
– Vi har nog inte riktigt förstått att vi är hemma i Sverige igen. Vi befinner oss fortfarande på någon slags
”honey moon” där vi äter alldeles för mycket mat och
godsaker som vi saknat under åren och tar igen tid
med släkt och vänner. Det kommer nog komma en
period när allt lugnat ner sig och vi funderar på vad
vi varit med om. Det är en stor omställning att ge sig
iväg, men det är också en stor omställning att komma
hem igen. Både du som person och samhället du
kommer tillbaka till har förändrats.
– Vad har gjort störst intryck?
–Vi har arbetat på kontor och inte varit ute på fältet
där det livsavgörande arbetet utförs, men vi har fått
vara med bakom kulisserna och möjliggöra arbetet.
Det är fascinerande hur MAF med anställda från hela
världen kommer samman för ett och samma syfte, att
göra världen till en bättre plats. Här handlar det inte
om att sätta sig själv i centrum, utan hela tiden sätta
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behövande människor i fokus och arbeta för att
de ska få en bättre framtid. Vi kan inte välja var
vi föds, men vi kan få vara med och påverka hur
livet slutar.
– Varför behövs MAF i Arnhem Land och de
områden som ni verkade i?
– Tänk dig att du bor på en plats där du större
delen av året är avskärmad från omvärlden
p.g.a. oframkomliga vägar. För att ta dig till
närmsta sjukhus kan du behöva gå flera dagar.
Med ett MAF-plan kanske resan tar 20 minuter.
Det är många gånger livsavgörande. Utan MAF
skulle många människor bli helt isolerade utan
varken sjukvård, mediciner eller utbildning.
MAF är länken mellan de isolerade och civilisationen. Tack vare MAF kan sjukvårdspersonal,
lärare, pastorer m.fl. nå ut till de behövande.
Ibland får vi frågan om just Arnhem Land eftersom det ligger i Australien, men många liknar
den delen vid ett u-land som till ytan sitter fast i
ett i-land, det är väldigt avlägset och avskärmat
och behovet är lika stort som i andra länder där
MAF flyger.
– Någon särskild händelse som ni vill berätta
om, rolig eller lärorik eller på annat sätt värd
att berätta om?
– Vi får ofta frågor om de farliga djuren i Australien. En djurberättelse som var ganska kul och
som vi kommer komma ihåg under en lång tid,
var från då vi firade vår första julfest med MAF.
Precis när alla hade ätit klart kom en Monitor
Lizard (en varan) som letade efter något att äta
så vi matade honom med resterna. :) Inte så
farlig, men ändå ett kul minne från vår tid
där.

NÄR EN 8-ÅRIG
BLIR UTSATT R
Den 8-åriga sydsudanesiska flickan som
en tid fått tillfällig enklare vård på ett
av sjukhusen i Juba har nu flugits till
Panzisjukhuset i Bukavu i östra DR Kongo
för specialiserad behandling av dr Denis
Mukvege med team.
TEXT: LINA ISRAELSSON FOTO: OVADIA DOMINIC,
JENNY DAVIES OCH SOFI LUNDIN

Det såg länge dystert ut för flickan som i september förra året blev utsatt för våldtäkt i staden Jubas
utkant. Inget sjukhus har sedan dess på allvar erbjudit
att hjälpa familjen som saknar möjlighet att betala en
omfattande operation.
När en tragedi som denna inträffar leder det ofta till
att det bildas en fistel i underlivet. Det kan orsaka en
bakteriell infektion som om inget görs kan leda till
sepsis (blodförgiftning) och i slutänden död.
Varanen Monitor Lizard var en oväntad bekantskap.
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Väntan är över, den 8-åriga flickan kliver
tillsammans med anhöriga ombord på
MAF-planet för att tre timmar senare landa i
Goma för vidare transport till Panzisjukhuset.

Tanken på att flickan är i samma ålder
som mina egna döttrar gjorde det än mer
smärtsamt, enligt piloten Pieter Room.

Josefin Brandström, många
gånger spindeln i nätet på
MAF-basen i Uganda.

G FLICKA I SYDSUDAN
REAGERAR OMVÄRLDEN
Månader gick tills en barnmorska tjänstgörande i
Juba en dag via den sydsudanesiska radiokanalen
”Eye-radio” fick höra talas om fallet. Genom att dela
utmaningen inom yrkeskåren fick uppropet ringar
på vattnet och nådde ända fram till en kvinna i England som blev så engagerad i 8-åringens öde att hon
bestämde sig för att stå för alla kostnader förknippade
med att erbjuda en snabb vårdinsats.
Inte helt otippat i MAF:s sammanhang fick ett av
grannländerna, Uganda frågan om de kunde hjälpa
till med denna nödflygning från Juba till Goma i DR
Kongo. På MAF:s Ugandabas finns svenska Josefin
Brandström.
– Jag hade precis återkommit i tjänst efter några
veckors semester med familj och vänner hemma i Sverige. På grund av olika omständigheter behöver beslut
fattas snabbt när vi får förfrågningar om att göra flygtransporter som denna. Byråkratin inom flygvärlden
kan ofta kräva tid och arbete för att bemästra, speciellt när landsgränser korsas. Det var härligt att få rivstarta efter semesteruppehållet och känna pulsen och
FLIGHT MISSION SEPTEMBER 2022

glädjen bland kollegor att få vara med om att göra
skillnad.
Piloten Pieter Room genomförde ambulansflygningen den 4 augusti där också anhöriga till flickan
följde med. Flygningen från Juba till Goma tog tre
timmar.
– Det förberedande pappersarbetet i Juba upptog
mitt fokus till en början. När jag senare fick träffa
flickan och hennes pappa och farbror som skulle
med på resan, slog verkligheten emot mig och det
var svårt att hålla tårarna tillbaka vid tanken på den
grymhet flickan fått utstå. Tanken på att flickan är
i samma ålder som mina egna döttrar gjorde det än
mer smärtsamt, enligt Pieter.
Vi kommer naturligtvis följa insatsen på Panzisjukhuset. Vistelsen på sjukhuset beräknas ta några
veckor.
– Förhoppningsvis får vi också uppdraget att
flyga hem familjen till Juba. Vi får se hur det utvecklas, förutspår Josefin.
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TROTS ÖKADE KOSTNADER:

VACCINATIONEN AV
BARN I DR KONGO
FORTSÄTTER

Utöver statens kontrollant,
finns också en projektansvarig med vid varje
flygning, denna gång
Benjamin Mossimbia.
Fotona visar urlastning
från MAF-planen av
kartonger med vacciner,
sprutor, spetsar och
rapportformulär. Barnen
är nyfikna åskådare vid
varje landning.
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LÄKAREN AGNETA LILLQVIST BENNSTAM GER HÄR EN AKTUELL
UPPDATERING AV FLYGNINGARNA TILL MAI NDOMBE-PROVINSEN:
TEXT: LINA ISRAELSSON FOTO: BENJAMIN MOSSIMBIA

Att målmedvetet vaccinera barn i DR Kongo
har genom åren visat sig mycket lyckosamt.
Vi har i Flight Mission följt arbetet i Mai
Ndombe-provinsen genom den svenska
läkaren Agneta Lillqvist Bennstam,
verksam i landet i 17 år.
Att priset på mat och drivmedel ökar drabbar en
redan pressad lokalbefolkning. Den nu pågående
perioden för vaccinationsprojektet, startade juli
2022 och pågår t.o.m. december 2023 och har en
total budget på USD 188 143. Projektet stöds av Läkarmissionen, Equmeniakyrkan och MAF Sweden, där
merparten av projektet stöds av Läkarmissionen.
Provinsen, som har ca 2,3 miljoner invånare, består
av 14 hälsozoner. 7 av dessa 14 har i dag en landningsbana. Där landningsbana saknas, måste vaccin transporteras med bil/båt/motorcykel och på ett sätt som
garanterar kylkedjan.
Just motorcykel är enligt Agneta det som nu gäller
på smala vägar till områden som har ett enormt stort
behov av hjälp, platser som för 30 år sedan gick att nå
med 4-hjulsdrivna jeepar. En utmaning för MAF är
att underhållet av landningsbanorna sköts av lokalbefolkningen. Två landningsbanor, Bolobo och
Ntandembelo prioriteras och kommer
att rensas/åtgärdas för att kunna
användas igen.
Vacciner som distribueras är
avsedda för barn och gravida
kvinnor. Barnen får vaccin
som skyddar mot bl.a. tuberkulos, difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och
Gula febern. Gravida kvinnor,
får 4 doser stelkrampsvaccin
under sin graviditet.

PENDJWA

MALEBO

MIMIA
NIOKI
NDJOKELE

BOKORO
SEMENDUA BOSOBE

KINSHASA
Kinshasa-Malebo-Inongo-Ndjokele-Kin
Kinshasa-Nioki-Inongo-Bokoro-Semendua-Kinshasa
Kinshasa-Bosobe-Oshwe-Mimia-Kiri-Semendua-Kinshasa
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FRÅN ARKIVET

Murray Kendon stänger luckan på planet som
var det första som MAF flög i Afrika. En Miles
Gemini med smeknamnet Mildmay Pathfinder,
uppkallat efter organisationen Mildmay
som finansierade det. Tom Banham höger
fram och Jack Hemmings i baksätet.

MAF-PIONJÄR:

MURRAY KENDON
(1917–2014)

TEXT: MARTIN AARFLOT

FOTO: MAF ARKIV

1943 sitter en biträdande pilot ombord på ett Wellington övervaknings
plan från den brittiska 179:e skvadronen och ser ner på Frankrike.
Luftvärnskanoner lyser upp himlen och han ser silhuetterna av mer än
1 000 brittiska bombplan på väg mot Tyskland. Synen vidrör något i hans
hjärta. Senare formulerar han sina tankar så här:
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– Hur kan man få tusentals flygplan att döda och
förstöra, samtidigt som man bara lyckas få fram en
handfull för att sprida nyheten om Guds underbara
offer som ger oss förlåtelse och evigt liv i härlighet?
19

Medan Murray Kendon lärde sig flyga till-bringade
han helgerna med att resa och tala på kristna möten.
Det var på ett av dessa möten som han träffade sin
kommande fru, Minnie.

En pilots dröm
Den biträdande piloten heter Murray Kendon.
Han föddes i Auckland i Nya Zeeland 1917 och
kom till tro vid 16 års ålder. Redan tidigt i 20-årsåldern ägnar han mycket av sin tid åt att resa till
möten och predika. Vid den här tiden får han höra
historien om några missionärer som ger sig ut på
en resa djupt in i djungeln i ett försök att hitta en
stam som de har hört talas om.
Många veckor senare kommer de tillbaka, helt
utmattade efter enorma ansträngningar och en
hårsmån från döden när en flodvåg kom rusande
nedför floden och krossade deras kanot. Murray
tänkte då att ett litet flygplan skulle vara till ovärderlig hjälp för att kartlägga och kunna frakta
in förnödenheter. Det skulle knappast ta ett par
dagar.
När han far genom Europa under kriget,
kommer den här historien tillbaka till honom.
Murray ser tydligt framför sig hur flygplan skulle
kunna vara av stor vikt som fordon för mission.

Inför utresan till Afrika gjorde Mildmay Pathfinder en rundflygning till flera flygplatser i England, samtidigt skedde
en insamling för MAF:s första operation i Afrika.
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“Gud har lagt detta på ditt hjärta,
Murray. Han kanske vill att just du,
Murray Kendon ska göra något av det.”
Doktor Thomas Cochrane
1944, när andra världskriget går mot sitt slut, träffar han Trevor Strong. Han är också pilot och från
Nya Zeeland, och har överlevt 9 månader som
krigsfånge.
Under sin fångenskap upplever han att Gud ger
en kallelse och en vision att använda flygplan som
ett verktyg för att sprida nyheterna om Jesus. Tillsammans får deras vision ny kraft och båda ägnar
sig åt arbetet med att förverkliga drömmen.

Drömmen börjar ta form
Drömmen dessa två män bar på var fortfarande
bara en dröm när Murray besökte doktor Thomas
Cochrane, presidenten för Movement for World
Evangelism vid Mildmay Centre i London. Där
delade Murray sitt hjärtas stora dröm om att
använda flygplan för att göra missionsarbete
möjligt på platser som var omöjliga att nå.
. Doktor Cochranes svar kom snabbt och tydligt.
– Gud har lagt detta på ditt hjärta, Murray. Han
kanske vill att just du, Murray Kendon ska göra något

"Mildmay Pathfinder"
Flygplanstyp: Miles Gemini
Säten: 4
Längd 6,78 m
Vingbredd: 11,03 m
Räckvidd: 1 320 km
Motor: 2 st 100 hk
Marknadsfördes av tillverkaren Miles,
som världens säkraste småflygplan

MAF-pionjärerna Jack Hemmings, Murray Kendon, Stuart King och Ken Ellis med Miles Gemini-flygplanet
under invigningen av MAF:s första missionsflyg på Broxbourne flygplats 1947.

– MAF -PIONJÄREN: MURRAY KEND ON –
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av det. Be över det och skriv en artikel så publicerar
jag den.
Den 5 juli 1945 nämns alltså idén om MAF för
första gången skriftligt - i en artikel i den engelska
kristna tidningen A Christian Weekly. Artikeln
hittade direkt hem till ett antal kristna krigspiloter från olika länder. Plötsligt såg de att de kunde
använda sina pilotkunskaper för att tjäna och välsigna människor, i stället för att döda och förstöra.

MAF-pionjärerna Jack Hemmings, Stuart King, Ken Ellis,
Tom Banham och Murray Kendon vid invigningen av MAF:s
första flygplan, en Miles Gemini, på Broxbourne Airfield
1945.

Storbritannien
Krigsveteranen Stuart King spelade en nyckelroll
i uppstarten av MAF i England. Han var pilot och
hade tjänstgjort som flygmekaniker under kriget.
Han läste Murrays artikel och blev väldigt inspirerad av visionen. Han kontaktade MAF-kontoret
som Murray och Trevor nyligen hade öppnat och
några år senare var det Stuart King som outtröttligt arbetade för att hålla MAF:s mission i Afrika
vid liv.
USA
1946 flög Murray till USA för att ta kontakt med
Christian Airmen's Missionary Fellowship, som
hade etablerats två år tidigare av Betty Greene.
Under detta möte framkom att pilotorganisationerna i USA och Europa hade en nästan identisk
vision och namn. De bestämde sig för att arbeta
tillsammans och valde Missionary Aviation Fellowship som ett gemensamt namn. Detta ändrades senare till dagens Mission Aviation Fellowship.
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Nya Zeeland
Redan 1945 spreds MAF-idén i Nya Zeeland, och
bönegrupper bildades. Pengar samlades också in
för MAF:s verksamhet i Afrika. 1946 återvände
Trevor Strong till Nya Zeeland och etablerade den
första MAF-gruppen där. MAF New Zealand blev
officiellt medlem i den internationella MAF-familjen 1959.
Australien
Edwin "Harry" Hartwig var också en före detta
krigspilot. Han hade hört talas om denna nya
MAF-rörelse under en vistelse i England. Han
återvände till Australien med samma brinnande
vision och MAF Australia såg dagens ljus 1947.
Drömmen som gick i uppfyllelse
Berättelsen om Murray Kendon visar tydligt de
fantastiska konsekvenserna av att man är lyhörd
för Herrens ledning och följer sitt hjärtas övertygelse.
Idag kan vi inte hålla räkning på alla män,
kvinnor och barn som inte bara överlevt, utan
trivs och frodas, som ett direkt resultat av en man
som följde sin vision. Den 27 maj 2014, nästan 70
år efter att drömmen om MAF tändes i honom,
begravdes MAF:s grundare.
Murray Kendon startade inte bara en rörelse
bland piloter som ville tjäna i mission med sina
förmågor. Han startade också en stiftelse som
fortsätter att bära hans vision långt efter att han
själv har gått bort. Arvet från Murray Kendon
är detta: Så länge det finns människor i nöd och
piloter för att tjäna dem kommer Mission Aviation Fellowship att fortsätta att flyga.
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FLYGPASTORN

HUR VÄRDERAS VI
SOM MEDMÄNNISKOR
OCH AV VEM?
MAF:s värdegrund är bl.a. att det är den kristna tron som ligger
bakom vår vilja att hjälpa nödställda människor.
«Var och en blir salig på sin tro». Det är på ett sätt sant. Man blir ett Guds
barn genom sin personliga tro. Jag kan inte bli en kristen genom mina
föräldrars tro eller min mans eller frus tro. Endast genom min egen tro
finns frälsning (räddning). Det är vad eller vem man tror på som är det
avgörande.

Kaplan

Anders Ekstedt

Bibelns Gud är inte den Gud som man i de olika religionerna dyrkar och
ber till. Bibelns Gud är den tre-enige Guden, Gud Fader – Skaparen,
Gud Son – Jesus Frälsaren och Gud Helig Ande – Hjälparen.
Journalisten Elisabeth Sandlund, som vi ofta hör i media bl.a. i P1, säger:
«Jag har gjort en resa för några år sedan, bort från gudsförnekelse och välvillig likgiltighet inför kyrklig verksamhet till en levande kristen tro där Gud är
en realitet i mitt vardagsliv. För mig är detta det största som hänt i mitt liv.»
Vad är det för speciellt med Jesus? Vad är det som gör honom så nödvändig?
Jo, han är den lilla människans vän. «Och till Honom kom allt vad
publikaner och syndare hette ...» (Luk 15:1)
Vi värderar människor efter olika måttstockar. Vad är vår måttstock?
Effektiviteten? Den människa som kan prestera bra resultat i arbetet,
plugget, i föreningen, på idrottsbanan ...
Hur värdesatte Jesus människorna? Inte efter prestation, social ställning,
ras, kön, utbildning. Människan är skapad av Gud till hans avbild och föremål för hans kärlek. Utifrån denna grundfaktor värderar han människan.
Att alla människor har samma värde ingår också i MAF:s värdegrund.
Som det rinnande vattnet söker sig ner till de lägsta platserna så söker sig
Jesus kärlek ned till de föraktade, de utstötta, de svaga de glömda. «När han
såg folkskarorna, ömkade han sig över dem, eftersom de var så illa medfarna och
uppgivna, lika får som inte har någon herde.» (Matt 9:36)
Jesus sa: «Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom
genom mig.» Det finns enligt Bibeln endast en väg till Gud och det är genom
att tro, bejaka och ta emot hans Son, Jesus Kristus.
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VI STÖDER MAF:S FLYGNINGAR!

FRÖLAGRET
I HÄRNÖSAND

– VILL DU OCKSÅ VARA
MED OCH SPONSRA MAF
MED DITT FÖRETAG?
Kontakta då vår medarbetare Lina Israelsson:
lina.israelsson@maf.se / +46 793 00 06 77
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