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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

– SÅ STIGER
HOPPET

LEDARE

NÄR PLANET LANDAR

"Tomhet uppstår där hoppet dör", enligt en vis man,
Leonardo Da Vinci.
I det här numret kommer du att få läsa om min senaste
resa till DR Kongo.
Det blev en resa i hoppets tecken.
I Shabunda, byn som Vera kommer ifrån fick jag verkligen se hur
mycket hopp bushflyget ger till en isolerad by. Ni kommer få läsa
om Nabintu som genom flyget fick hopp i sina ögon igen.
Vi berättar även om mitt möte med Vera som helt hade förlorat
hoppet. Hon fick tillbaka livsviljan för att människor som du och
jag hörde hennes historia och ville hjälpa, ville göra skillnad.
Om hoppet tas bort från människor går mycket förlorat.
Över hela världen hoppas människor få leva i frihet, på en bättre
vardag, på bra väder och en bra skörd, på möjligheten att gå i
skolan, på en bra familj.
Vi står upp för att jaga hoppet som ligger framför oss.
Om hoppet försvinner – kommer motivation och mening att dö ut.
Många människor i isolerade, avlägsna områden i de länder MAF
verkar, associerar ljudet från flygplansmotorer med hopp.
När planet landar stiger hoppet.
Hoppas på medicinering och läkarvård.
Hoppas på lärare och skolmaterial.
Hoppas på besök av präster och undervisning.
Hoppas på barnmorskor och förlossningsvård.
Hoppas på en livlina utanför isoleringen,
en bättre vardag och ett lättare liv.
Med hjälp av givare och MAF:s piloter och markpersonal
är det precis vad vi ger: HOPP!

Lina Israelsson
Kommunikationsansvarig,
MAF Sweden
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Bushflyget på väg ner
mot landningsbanan
i Shabunda.

I SISTA STUND
FICK DE HJÄLP
NABINTU KÄMPAR MED SVÅRA SKAMKÄNSLOR.
VERAS ÖGON UTSTRÅLAR HOPP
OCH FRAMTIDSTRO.
Motorerna brummar på Cessnan Caravan som börjar sin nedstigning från 10 500 fot.
I öster ser jag in i Ugandas frodiga landskap och mot väst ser jag en horisont fullt av kuperade
åsryggar med låg vegetation. Bakom oss ligger ett mäktigt berg och djungeln breder ut sig.
Den svenskamerikanske MAF-piloten och bushflygaren David Jacobsson tar ner flyget
till 2000 fot så att vi kan se djurlivet på södra sidan av ”Lake Edward” i östra DR Kongo.
Slättlandskapet öppnar sig och floder slingrar i ett till synes helt orört landskap.
Vi flyger över en lerpöl där kraftiga vattenbufflar svalkar sig, medan stora flockar
av fåglar sakta lyfter från strandkanten för att leta efter mat.
TEXT: LINA ISRAELSSON, WILLY LUDVIGSEN FOTO: WILLY LUDVIGSEN
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Efter 4 månader fick Nabintu (32)
hjälp med att komma till sjukhuset.

Otroliga bilder
Turen från Bunia till Bukavu tar två timmar och vi
fyller våra minneskort på kameran, och våra egna
sinnen med otroliga bilder. Landet är så otroligt rikt på
resurser, vacker natur, trevliga människor men är likväl
präglat av fattigdom och oändliga krig.
Detta land har verkligen fyllt mitt hjärta och jag
känner en sådan tacksamhet över att få vara här.
Denna morgon flyger vi tidigt från Bunia för att få
ut så mycket som möjligt av dagen. I Bunia finns
huvud-basen för MAF US i östra Kongo. Vanligtvis
ligger basen i Nyankunde några mil åt sydväst – men
krig och överfall av rebellgrupper har tvingat MAF till
att evakuera sina familjer och flygplan.
Vi flyger över 12-13 flyktingläger med tillsammans upp
emot 200 000 flyktingar, fattiga människor som har
tvingats fly från milisgrupper som intar landsbygden.
Med våld, mord och våldtäkter stjäl man från vanliga
människor som bara önskar fred.

Farlig granne
Virunga nationalpark ligger bakom oss och mäktiga
berg fyller horisonten. Cumulusmoln reser sig runt
omkring oss, men det lilla MAF-planet flyger mellan
dem. Mot väst skymtar jag vulkanen Nyamuragira,
medan den mer kända Nyiragongo gömmer sig i
skyarna mot öst. ”Afrikas farligaste vulkan” kallas
den då utbrottet år 2002 fördrev hundratusentals
människor från sina byar runt Goma.
Kivusjön ligger stilla, några fiskebåtar är ute och
drar in fångst. Söder om sjön ligger staden Bukavu.
Innan vi reser dit ska vi mellanlanda i byn Shabunda
sydväst om Bukavu. Byn är omgärdad av djup djungel
runt omkring med en slingrande flod som flyter i
utkanten. Landningsbanan ligger i mitten av byn och
hit har MAF flugit många gånger med läkarteam som
kommer för att hjälpa kvinnorna som har blivit utsatta
för sexuellt våld. Många av kvinnorna är så svårt
skadade att de måste flygas till Bukavu och Panzisjukhuset. Det är även här vi hämtade Vera som vi
tidigare skrivit om. Dessa flygningar ingår i ”Luftbron”,
ett projekt vi har i samarbete med dr Mukwege.

Ett ändlöst krig
Under ”Det stora afrikanska kriget” i Kongo som
varade från 1998 till 2003, dödades miljontals
människor och många blev utsatta för omänskliga
sexuella övergrepp. Med målet att skada och fördriva
befolkningen gick milisgrupper fram på de mest
brutala sätt man kan tänka sig. Knäcker du kvinnan
FLIGHT MISSION DECEMBER 2022
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så har du ödelagt hela samhället.
Även om det stora kriget på pappret tog slut 2003 så
fortsatte brutaliteten mot lokalbefolkningen. Upp till
200 milisgrupper härjar fortfarande i östra Kongo och
övergreppen bara fortsätter. I december flög MAF 29
kvinnor (en av dem var Vera) med våldsamma skador
efter övergrepp till sjukhuset, där de blev opererade
och fick traumabehandling. Men fortfarande väntar
tusentals kvinnor på hjälp. De bär på smärtan, traumat och skammen över vad de har blivit utsatta för.
Så blodigt utfärdat.
Så skamligt att veta om, utan att göra något åt det.
Så ändlöst.

Plastbiten
David landar tryggt på landningsbanan mitt i
Shabunda. Barnen springer dit så fort de hör motorerna dundra, då vet de att bushflyget kommer. Så
fort dörrarna öppnas hör jag folkfesten. Ryktet om att
”Mosungon” (en människa med blekt ansikte) från
Sverige som var med och hjälpte Vera till sjukhuset är
här. Jag blir varmt mottagen med blommor, sång och
många varma kramar. När man står där med dessa
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kvinnor som visar en sådan enorm tacksamhet för
det MAF gör förstår man verkligen hur mycket dessa
flygningar betyder för dem.
I mängden får jag se en ung kvinna. Hon sitter först
på en bänk utanför sjukhuset, men reser sig för att
hälsa. I handen håller hon en plastbit på ca 60x60 cm.
Jag förstår först senare varför hon håller den
i handen.
Det är en plastbit mot skammen, mot förnedringen efter en brutal våldtäkt, där ett underliv blir
helt förstört, och man inte kan hålla inne på något.
Min norska kollega Willy som är med samtalar med
henne på swahili. Vi kallar henne Nabintu och hon
är en 32-årig småbarnsmamma. Hon berättar medan
alla omkring henne hör, detta är något som sker
varje dag och de döljer inget för varandra. Hon blev
så brutalt våldtagen en dag när hon var ute på åkern
att hon miste barnet hon bar på och kroppen blev
skadad. Efter fyra månader på sjukhuset har hon
fortfarande inte fått hjälp.
Jag och Willy ser på varandra och reagerar på samma
sätt. Vi har ett flygplan här, vi kan ta med henne till
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Mötet med Nabintu gjorde ett starkt
intryck på oss. Foto: Daniel Fridell.

Panzisjukhuset och vi reser om en timme. Allt blir
ordnat på rekordtid. Det lokala sjukhuset skriver ut
henne och sjukhuset i Bukavu är redo att ta emot
henne.
En timme senare kliver Nabintu modigt på planet,
sätter sig på plastbiten och ser hoppfull ut.
Nu finns det hopp.
Hopp om ett värdigt liv.
Hopp om ett normalt liv igen.

Resan ner till Bukavu
Resan tar omkring en timme. Oändligt mycket
djungel breder ut sig under oss. Vi flyger förbi ett
igenvuxet berg och långt där nere ser man ett vackert
vattenfall som forsar ut längs med bergväggen. Detta
otroligt vackra land! Men jag ser inga vägar under
mig. Ibland dyker det upp en samling små hyddor och
jag försöker tänka mig in hur det är att bo så isolerat
och långt ifrån civilisationen.
Vi lämnade Shabunda i god tid innan det blir mörkt
för att ta oss till Bukavu. Vår bushflygare David
Jacobsson vill inte riskera att behöva åka vägen från
flygplatsen i mörker. Denna väg är inte säker för oss
att åka på efter att mörkret har lagt sig.
FLIGHT MISSION DECEMBER 2022

MAF-flyget ovanför
trädtopparna viker av
mot nya uppdrag.

I FLYGPLANET OCH I AMBULANSEN
SÄTTER HON SIG PÅ DEN, FÖRST
DÅ FÖRSTÅR JAG – DET ÄR EN
PLASTBIT MOT SKAMMEN.
Vera
Efter några dagar i Bukavu som ligger vid den södra
strandkanten av den glittrande Kivusjön precis
intill gränsen till Rwanda är det dags att åka till
Panzisjukhuset, för att se hur det går för Nabintu som
vi tog med oss från Shabunda och för att träffa Vera.
Nabintu har opererats och mår mycket bättre.
I sängen intill sitter Vera på sängkanten. Denna
kvinna har jag så länge längtat efter att få träffa. I
skrivande stund har det snart gått ett år sedan den
svenska journalisten Magda Gadd gjorde samma resa
som jag gjort de senaste dagarna. Hon stannade också
till i byn Shabunda där hon hittade Vera. Då var hon
så nära döden att läkarna inte visste om hon skulle
klara av flygresan. Innan hon sen kunde opereras var
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Lina Israelsson
tillsammans
med Vera som
fick hjälp på
Panzisjukhuset.

man tvungna att ge henne näringsdropp för att hon
skulle gå upp i vikt.
Under denna tid brukade hennes doktor Sylvia
ringa mig via Facetime så jag fick se hur det var med
henne. I början var det en tjej som inte hade något
liv i ögonen alls, det var en tjej som hade gett upp
hoppet. Men sakta såg man en förändring hos henne.
Hon började få matlusten tillbaka och kinderna
började få en annan form.
Nu sitter hon där på sängkanten, lite blyg över att det
kommer ett svenskt team som vill intervjua henne
och fotografera henne. Men snart börjar det lossna,
Vera skrattar och skämtar med oss. För mig berättar
hon att hon vill bli mamma igen. Hon saknar barnet
som dog i hennes armar men att hon ser ljust på
framtiden.
Vera är egentligen färdigbehandlad för sina
skador. Men den långa tiden i sjukhussäng har
förstört mycket av musklerna i hennes ben och hon
haltar när hon går. Vi bestämmer att hon ska vara
kvar på sjukhuset ett tag till för att bli rehabiliterad.
Hennes önskan är också att få lära sig ett yrke. På
Panzisjukhuset lär man henne att knyta korgar så att
hon sedan ska kunna försörja sig själv genom att sälja
sitt hantverk.
8

– HON HADE ETT NAMN, HON VAR
INTE BARA EN SIFFRA I DEN ÄNDLÖSA AFRIKANSKA TRAGEDIEN.
En länk i en stark kedja
Detta var en resa som berörde mig djupt. Se alla
behoven, se hur många människor som är i akut
behov av hjälp, som svälter, som dör av sina skador
och som i många fall är hopplöst fast i fattigdom.
Men vad det är fint att i detta få vara en del av en
stark kedja och se hur stor betydelse varje länk i den
kedjan har. Som i Veras fall där en journalist visade
medlidande och gjorde allt för att berätta hennes
historia, hur svenskar som hörde den berättelsen gav
det de hade för att hjälpa, där vi på MAF fick kliva
in för att få henne till sjukhuset och sen det enormt
fina arbete som Panzisjukhuset gör för att laga dessa
kvinnor både på ett fysiskt sätt men också hjälpa dem
tillbaka till livet.
Den kedjan är stark och när den kedjan fungerar
kan vi få se mirakler som Vera.
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Tidigare i somras flög MAF förnödenheter till byn Daga Post som
ligger i delstaten Övre Nilen i Sydsudan nära gränsen till Etiopien.
Med i planet fanns James Nyaka från den kyrkliga organisationen
Fruits Departement. Han berättar:
– På grund av den utdragna torkan flyger vi nu in förnödenheter.
Vi har tidigare tillhandahållit frön för sådd och nät för fiske, men
regnet har ännu inte kommit, så grödorna går väldigt dåligt.
Hjälpen kommer att pågå de kommande två månaderna. Under den
tiden hoppas vi att regnet kommer så att åkrarna kan ge skörd.

SEDAN SIST

Foto: Jenny Davies

FLYGHJÄLP TILL OMRÅDEN
MED SVÅR TORKA I SYDSUDAN

SVENSKT AMBASSADBESÖK PÅ MAF-BASEN
I LIBERIA
Urban Sjöström, svenska ambassadören i Liberia,
gick som ung i tankarna att bli pilot. En karriär
inom diplomatvärlden tog överhanden, men
intresset för flyg finns kvar. En dag i början av oktober hade vi Urban på besök i vår MAF-hangar på
Spriggs Paynes internationella flygplats. Vi tog en
titt på en av våra Cessna 208 flygplan och pratade
flygfakta varvat med flygrutter samt gav en inblick
i projekten våra partners arbetar med ute på fältet.
Det finns mycket att prata om med erfarna diplomater som har insikt både från arbete och bosättning i flera länder på den afrikanska kontinenten.
Under lunchen tillsammans med Urban och hans
fru Katrin fick vi möjlighet att dela kunskap och
erfarenheter utifrån olika perspektiv om behov
och levnadsförhållanden i Liberia. En sådan lunch
går fort! Urban och Katrin skyndade vidare till sin
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nästa punkt på dagordningen och jag tillbaka till
hangaren. Det är en förmån att parallellt vara med
och göra skillnad i Liberia. Svenska ambassaden från
sitt håll och vi i MAF från vårt.
JOSEFIN BRANDSTRÖM
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VACCINERFLYGANDE
REDDER LIV
LESOTHOS
PAST
NÅR UPPI TILL
BERGEN
DR KONGO
– OCH IN I HJÄRTAN

I det bergiga riket Lesotho har en grupp pastorer hittat sitt livsuppdrag – att nå några
av världens mest isolerade och fattiga människor med ett budskap om hopp.
TEXT: ODD ARILD NESSA, RALPH KOLNES, MAF FOTO: LEM MALABUYO

D

et spektakulära och karga landskapet ligger
otillgängligt mellan höga berg. Hela landet
ligger 1 000 meter över havet. Här flyttas
man lite närmare himlen, de lätta molnen
ger ett bra skydd för den brinnande solen. Lesotho
fick inte namnet "bergsriket" utan anledning.
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Nästan två tredjedelar av landet består av berg – och
fler berg.
– Många av de mest isolerade platserna kan bara nås
via enkla stigar som används av herdar och deras
djurhjordar, här finns inga vägar. Det vanligaste

Foto: G Strugnell

STORER

transportsättet är att rida på en häst eller åsna.
Flygplanen landar på ett tjugotal smala landningsbanor i bergen och är själva livlinan för många av
dessa avskilda platser, säger MAF-piloten och
programchefen Matt Monson.

Lesothos fattigdom
Lesotho är ett av världens absolut fattigaste länder
och rankas i botten av FN:s Human Development
Index (HDI) med plats 161 av totalt 166. Den lilla
afrikanska nationen är tyngd av fattigdom, hunger
och hiv/aids.
Brist på åkermark och utarmning av betesmarker har
lett till allvarliga erosionsskador. Den näringsfattiga
FLIGHT MISSION DECEMBER 2022

jorden i bergen är utarmad och gräset som växer
här har knappt tillräckligt med näring för att föda
boskapen. Skogsmarker får man leta länge efter.
Landet är helt beroende av import från grannländerna för att få mat på bordet. Många familjer
försörjs av fäder som arbetar som gruvarbetare i
Sydafrika. Stora delar av landets vattenresurser
hamnar i Sydafrika.

Diakoni, mediciner och lindring
Sedan 80-talet har MAF:s bushplan hjälpt till att
möta detta folks behov. 90 procent av alla flyguppdrag har varit medicinskt relaterade – så många som
200 ambulansflygningar genomförs på årsbasis.
11

300 000 människor är beroende av MAF:s flygningar
i dessa berg.
– MAF har gjort mycket väldigt bra här, för att ge
fysisk lindring till medborgarna genom ambulansflyg
och genom att flyga ut sjukvårdspersonal, mat och
mediciner. Men människorna här behöver mer än
mat och medicinsk hjälp. De behöver också uppleva
Guds kärlek. Därför är vi väldigt glada över samarbetet med de flygande pastorerna, säger Joe Adams, en
av MAF:s flygmekaniker i landet.

Pastorerna ger mer än medicin
Tillsammans med programchefen Matt Monson har
Joe varit involverad i pastorernas verksamhet på flera
sätt, både ekonomiskt och i strategisk planering.
– Pastorernas arbete motiverar mig starkt. De som
bor i bergen har begränsad kontakt med omvärlden
– livet är tufft och de behöver fyllas med hopp. Det
är något som de lokala pastorerna kan ge på ett helt
unikt sätt. När de går från hus till hus välkomnas
de med glädje. Det är omöjligt att inte bli berörd av
deras vänlighet, säger Joe.
Pastorerna har en lång historia med MAF, men det
12
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PASTORERNA HAR EN LÅNG
ERFARENHET AV MAF, MEN DET
ÄR FÖRST DE SENASTE ÅREN SOM
ARBETET VERKLIGEN TAGIT FORM.

också överens om att tänka långsiktigt och besöka
samma område över tid, något som skapar trygghet
och tillit, säger Matt.
Från 2019 upplevde Lesotho Flying Pastors ett rejält
uppsving, mycket tack vare samarbetet och tankesättet som Joe Adams har.

är först på senare år som arbetet verkligen har tagit
form. Förr var pastorernas resor kortvariga och mer
tillfälliga. Dessutom begränsade ekonomin deras
möjligheter att nå ut.

– Förr drog pastorer, den lokala kyrkan och vi åt olika
håll. Joe bidrog med idéer som förde oss samman
kring ett gemensamt mål, säger Matt.

– De begränsade ekonomiska förutsättningarna och
ökade flygkostnader gjorde det svårt för pastorerna.
Vi subventionerar därför flygen, säger Matt.

Det finns många stora leenden att se när pastorerna
kommer på besök, en höjdpunkt för alla – inte minst
för barnen som glatt springer runt på torget. De kan
knappt vänta på att söndagsskolan ute i det fria ska
börja. Med mobil filmduk och projektor i bagaget
avslutas dagen med en utomhusbio och Jesusfilm när
mörkret faller på.

Tillsammans mot ett gemensamt mål
Men bara bidraget räckte inte för att påskynda
arbetet. Den lokala kyrkan och pastorerna upplevde
att otillräcklig planering och fler ekonomiska hinder
stod i vägen.
– I samråd med pastorerna erbjöd vi oss att ge dem
den utrustning och mat de behövde för att kunna
vistas i bergen, inte bara stödja flygresan. Vi kom
FLIGHT MISSION DECEMBER 2022

Hoppets vingar

– Det är mäktigt att se hur pastorerna omedelbart
skapar hjärtekopplingar med människorna som bor
här. De känner människorna – kulturen, språket och
de utmaningar de står inför. Många har fått nytt
hopp, säger Matt.
13

FAKTA:

En av de flygande pastorerna är 47-åriga Boomo. Han
reser regelbundet till bergen i Tlhanyaku-området,
där en av de mest avskilda landningsbanorna MAF
flyger till ligger.
– Den här veckan har vi besökt 15 mindre byar. Efter
landning besöker vi först husklustren runt landningsbanorna. Varje gång vi kommer till en ny plats
välkomnas vi med glädje. Vi ber tillsammans, pratar
om Bibeln och delar budskapet om frälsning. Utan
MAF hade inget av detta varit möjligt. Vi tackar Gud
för samarbetet, säger Boomo entusiastiskt.

Lesotho är ett litet kungarike som är
omgivet av Sydafrika på alla sidor. Landet
har två miljoner invånare och är ungefär
lika stort som Småland. Sedan 1980 har
MAF tillhandahållit säkra och effektiva
flygtransporter för bergsbefolkningen i
Lesotho. MAF har fyra flygplan på plats
som landar på mer än 20 landningsbanor
i landets bergsområden.
KÄLLOR: Jenn Wolf, Mark Hewes, Wikipedia, United
Nations Association, MAF Lesotho

Folkets förtroende
Upprepade besök och goda möten med pastorerna har
över tid gett dem ökat förtroende och respekt.
– Bergsfolket vet att pastorerna är här för att tjäna
dem, inte sig själva eller sitt eget samfund. De är inte
ute efter pengar, utan är här för att de verkligen bryr
sig. De ger hopp – och framför allt tro på en Gud
som hjälper till att förändra detta isolerade samhälle,
avslutar Matt.

14
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FLYGPASTORN

ÄR BÖN BARA FÖR
SUPERKRISTNA?
En del människor tror att bön är sådant som bara förekommer
i kyrkorna. Att det bara är de som är ”superkristna” som ber till
Gud. Ingenting kan vara mer fel!
Jag har många gånger mött människor som inte kallar sig kristna och inte
heller trott på Gud men när man kommit i en nödsituation så börjar man be
till Gud. Sjukdom, olyckor eller stora problem har gjort att man börjar be!
När du som passagerare sätter dig i ett litet MAF-plan och piloten gör klart
för start vänder han sig om till passagerarna och säger: ”Jag vill att innan
vi lyfter så ska vi be till Gud om hans beskydd över vår flygning!” Jag måste
säga att det känns tryggt med en sådan pilot! Trots deras professionella
utbildning och stora erfarenhet är de beroende av Gud.
Kaplan

Anders Ekstedt

När jag en gång arbetade på en viss arbetsplats så brukade flera av mina
arbetskamrater reta mig för min kristna tro. Några tyckte det var roligt att
håna och göra spe av mig på grund av att jag var kristen. En av dem, Olle,
var värst! Han såg till att man hade väldigt roligt på min bekostnad.
En lördag kom Olle hem till mig för att låna nyckeln till arbetsplatsen. Han
skulle utföra något jobb. Han började i hallen där vi stod att fråga om min
tro på Gud. Efter en stund bekände han med en tår i ögat: ”- Anders, du ska
veta att varje kväll när jag ska sova så knäpper jag händerna under täcket
och ber barnabönen ”Gud som haver barnen kär”. Sedan kan jag somna!”
I den stunden var det inte mycket kvar av den tuffe och raljerande Olle som,
inför de andra, raljerade över mig. Låt inte lura dig av människors attityder.
Det är fler som ber än vad du vet om.
Vi människor är skapade med ett behov av att be till Gud. Det finns något
i vårt innersta som söker efter det som är högre än vi själva.
Finns det någon tid som det finns anledning att be så är det nu! Situationen
i vår värld med kriget i Europa, oroligheter, konflikter och flyktingströmmar
utöver världen. För att inte tala om den ökade kriminaliteten i vårt eget
land. Bara i min stad Linköping har det under senaste året varit
16 skjutningar varav sex med dödlig utgång. Unga människor är offren.
Vårt land behöver förbön! Dina böner behövs! Har du försökt att be?
Gud hör bön!
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Önska någon God Jul!
... genom att bidra med flygbränsle, som i sin tur
innebär att MAF kan fortsätta rädda liv!

Så här använder du
de bifogade julkorten!
1.

Skriv en hälsning på insidan
av jeepdunkskortet till
den/dem som du vill
sända en julhälsning.

2.

Överlämna jeepdunkskortet
personligen eller sänd det på
vanligt sätt via posten.

3.

Sänd samtidigt in beloppet som
motsvarar antalet kort du sänder.

“Med en jeepdunk kan
MAF flyga i 20 minuter.
Det är ofta tillräckligt
för att rädda ett liv.”

1 kort = 250 kr
2 kort = 500 kr
3 kort = 750 kr

En dunk ut.
En du..nk ..hem - el--l !liv ar raddal !
Eivind Lindtjørn,

frika

MAF-pilot i Øst-A

Här kan du beställa
fler julkort eller
skicka julhälsningarna
digitalt istället! >> shfly. Nødin
hjelp. . Hopp.
fly. g. Akut satser
shåp
BuBu
H
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