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dr Denis Mukwege
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Detta är MAF!
MAF - Mission Aviation Fellowship, är 
ett annorlunda flygbolag, vars uppdrag 
är att flyga lätta flygplan i utvecklings-
länder, 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 tredje minut startar eller landar ett 
MAF-plan någonstans i världen. Dessa 
flygningar möjliggör ett ytterst viktigt 
arbete som genomförs av många ut-
vecklings-, hjälp-, och missionsorgani-
sationer, lokala församlingar och andra 
nationella grupper. Medicin, sjukvårds-
team, ambulansflyg och katastrofhjälp 
når ut till många behövande.

Det är gåvor från enskilda personer som 
möjliggör dessa flygningar.  
I Sverige är MAF en registrerad bistånds-
organisation med ett 90-konto som 
kontrolleras av Svensk Insamlings-
kontroll. 
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En luftbro för fred
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För att ge fler kvinnor som utsatts 
för sexuellt våld möjligheten att 
få hjälp kommer MAF i DR Kongo 
att flyga ut mobila team från Pan-
zisjukhuset till utsatta områden. 
Till en början finns 10-talet plat-
ser som är i största behov av hjälp 
i den vidsträckta regionen.

– Vi har funnits i Kongo sedan 
1961 och bistått bland annat kyr-
kor, samfund, vårdinrättningar 
och sjukhus. Att vi nu ännu mer 
fokuserar på att hjälpa de utsatta 
kvinnorna känns bara naturligt, 

berättar David Nordlander CEO för 
MAF Sweden.
Just nu samordnar ansvariga inom 
MAF i Kongo och Panzisjukhuset 
för hur de olika platserna ska nås 
på bästa sätt. 
– De mobila operationsteamen be-
står av fem personer en kirurg, en 
assisterande kirurg, en anestesi-
specialist, en sjuksköterska och en 
tekniker. Den medicinska utrust-
ningen väger 250 kilo.
David tror på ett bra gensvar från 
supportrar inte bara i Sverige utan 
även i vårt grannland Norge.

– Det här kommer bli riktigt bra 
och framförallt för alla de utsatta 
kvinnor som fått nog av gerilla-
motsättningar i sitt land och bara 
längtar efter trygga och välmående 
relationer och familjer.  Tack vare 
förbättrade kommunikationer på-
skyndas fredsarbetet för  hela re-
gionen,  poängterar David.

Följ projektet på sociala medier och 
vår hemsida:www.maf.se

Panzisjukhuset grundades 1999 av gynekologen Denis Mukwe-
ge med stöd från svenska Sida och flera hjälporganisationer.
I början av 2000-talet kom den första patienten som hade ut-
satts för sexuellt våld. Inte kunde man då ana att det man såg 
var början på vad som bäst beskrivs som en epidemi. 
Projektet Survivors of sexual violence (SSV) vårdade under åren 
2004-2014 över 32 000 patienter, den yngsta flickan var bara 
några månader gammal.

Bakgrund

DR KONGO
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EFTER KATASTROFEN I MOZAMBIQUE

I torsdags drog orkanen Kenneth in 
över norra Mozambique, bara sex 
veckor efter att orkanen Idai orsaka-
de förödelse i landets södra del. Hela 
byar har spolats sönder och behovet 
av hjälp är enormt. Vid båda tillfäl-
lena är det missionsflyget MAF som 
varit först på plats för att kartlägga 
förödelsen och behoven.

Rapporterna talar nu om ihållande 
regn, översvämningar och jord-
skred i samband med orkanen. 
Byggnader, vägar och odlingar 
är förstörda och hundratusentals 
människor drabbade.

På MAF visste man att orkanerna 
var på väg. Den 13 mars samtidigt 
som Idai drog in med full kraft satte 
sig fyra medarbetare från USA på 
flyget till Mozambique, och så snart 
vindarna lagt sig lyfte de sina små 
plan för att skapa sig en uppfatt-
ning om förödelsen. Sex veckor 
efter att de avslutat insatsen var det 
dags igen. Onsdag 24 april mobi-
liserade MAF:s Disaster Response 
Team inför orkanen Kenneth som 
var i antågande.

– Med hjälp av småflygplan och 
drönare görs en virtuell karta, och 
så larmas de stora organisationer-
na och hjälpsinsatserna organi-
seras , berättar David Nordlander, 
ansvarig på MAF i Sverige.

MAF har ett väl upparbetat nät-
verk och här i södra Afrika finns 
Mercy Air, nära till hands. Det är 
en mindre flyghjälp, också på kris-
ten grund, med basen i Sydafrika. 
Mercy Air har helikoptrar och till-
sammans med MAF:s flygplan sat-
tes en effektiv hjälpaktion i verket.

– De hade också haft ögonen 
på prognoserna och var beredda, 
säger Håkan Wistrand, ordförande 
för den svenska delen av organisa-
tionen.

Det första akuta dygnet fokuse-
rade man på att rädda männis-
kor som flöt runt fastklamrade vid 
något, och dem som klättrat upp i 
träd för att komma undan vatten-
massorna.

– De som satt i säkerhet på tak 
fick vänta till nästa dag, till dem 
sänkte man ner dricksvatten och 
energikakor, säger David och ger 
en närmare bild av hur situationen 
var vid den första orkanen.

– En person bad våra medarbe-
tare att söka efter en släkting som 
satt i ett träd med sina två barn. 
När helikoptern letat sig fram var 
pappan förtvivlad. Han hade inte 
lyckats hålla kvar barnen som för-
svunnit i virvlarna.

Piloterna har även rapporterat 
om hur människor kommit fram 
särskilt och tackat, och sagt att de 

inte skulle leva om inte de här fly-
garna hade hjälpt dem.

Till större landningsbanor en bit in i 
landet kommer stora plan med nöd-
hjälp från organisationer i Europa och 
Nairobi. Mat, tält, mediciner och an-
nat lastas över i MAF:s små plan och 
flygs ut till de vidsträckta låglandsom-
rådena längs havet. 

– Våra sexsitsiga plan behöver 
bara 300 meter någorlunda plan 
mark för att landa, och de tiosit-
siga 500 meter, förklarar David 
Nordlander. 

Där lastar man om till Mercy Airs 
helikoptrar som sedan flyger till de 
nödställda. Helikoptern landar inte 
utan hovrar i luften medan förnö-
denheterna, ett halvt ton i taget, 
försiktigt sänks ner i stora nät och 
lossas.

Två orkaner på två månader

När vattnet stod som allra högst i de översvämningsdrabbade områdena blev de platser som 
det gick att vistas på livsavgörande samlingspunkter.
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Det ställs särskilt höga krav på 
piloterna som ska klara snåriga 
landningar och starter och sam-
tidigt hantera att förskräckta och 
skadade människor tränger på.

– Alla våra medarbetare ska 
också ha en levande tro. Vi utgår 
från vad Jesus säger om att hjälpa 
de minsta, säger David och visar en 
bild på hur citatet från Matteus 25 
är målat med stora bokstäver på en 
hangarvägg.

Vid insatsen efter den första stormen 
hade några av medarbetarna sina 
fruar med till Mozambique och en 
av dem var barnmorska. 

– Hon ordnade ett provisoriskt 
BB i uppsamlingslägret, och kunde 
därmed hjälpa ett flertal kvinnor 
som behövde föda mitt i katastro-
fen, berättar Håkan.

Den officiella siffran över 
döda efter stormen Idai är 1000, 
men Håkan Wistrand och David 
Nordlander, som själva levt många 
år i Afrika, menar att det egentligen 
inte är någon som vet exakt. Det 
finns ingen komplett folkräkning 
och vissa byar som kanske aldrig 
haft kontakt med myndigheterna 
har spolats bort helt.

Mercy Air har under några år 
gjort stödinsatser hos en folkgrupp 
som levde vid deltat där floden 
Zambezi möter havet.

– De var tidigare okända, men 
nu hade vi koll och därför kunde vi 
rädda en del av dem, säger Håkan.

Kerstin Schönström

Ett flyg som kommer lastat kan ge just den 
hjälp som behövs för att klara några dagar till 
i det kaos som råder.

Omlastning till Mercy Airs helikopter från MAF-planet i bakgrunden.
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LOKICHOGGIO I NORRA KENYA

n

MAF-pilotfamiljen Birgitta och KeA 
Arnlund kom till Lokichoggio i norra 
Kenya 2009 för att vara ansvariga 
för MAF-basen vid flygfältet, som 
under den tiden var en knutpunkt 
för hjälpinsatserna till södra Sudan 
under inbördeskriget.

På grund av kriget och torkan kom 
många flyktingar till samhället, 
men för barnen fanns ingen skola. 
Under ett träd, som skydd för solen, 
startade Birgitta tillsammans med 
Symprose Eyanae, alias ”mamma 
LEDO” en enkel skola med några få 
elever till att börja med.

Den byggdes upp med hjälp bl. 
a. från Hannaskolan i Örebro som 
samlade in pengar genom olika 
insatser och månadsgivare.

Idag tio år senare har skolan 600 

elever och det allra bästa rykte i 
hela Turkanaregionen. År 2015 tog 
Barnmissionen över ansvaret för 
driften.

Hela verksamheten har utvidgats 
och två lokalt uppbyggda organi-
sationer, LEDO och ANA ansva-
rar förutom för skolan även för 
bageri, hönseri, mekanisk verkstad 
för tillverkning av bänkar och latri-
ner, enhet för smyckestillverkning, 
växthus och borrad vattenbrunn 
med mera. 

Grundarna Birgitta och KeA 
har gått i pension och avser att 
lämna Lokichoggio under inneva-
rande år 2019. Driften ska gradvis 
lämnas över till lokala medarbe-
tare. SMR (Svenska missionsrådet), 
Barnmissionen och MAF Sweden 
samarbetar och planerar för fram-

tiden. Nyligen hölls workshop och 
seminarium på plats i norra Kenya 
för att möjliggöra övergången till 
ny ledning så smidigt som möjligt.

Samtidigt anländer nya flykting-
ar. För att täcka behovet av rent 
vatten har de fått hjälp av LEDO 
med en borrad brunn. Men även 
de nyinflyttades barn behöver skol-
gång så verksamheten fortsätter 
med nya utmaningar.

Lokala medarbetare behöver 
utbildning och träning för att klara 
övergången. Dessutom finns en 
potential och vädjan att expandera 
till Sydsudan där behoven är stora. 
Folket behöver nytt hopp om fred 
och stabilitet och Lokichoggio är 
en förebild och en dröm som man 
vill se förverkligad i det krigströtta 
landet. 

Hannahskolan en förebild

KeA och Birgitta Arnlund på verandan utanför huset i Lokichoggio.

Hannahskolan i Lokichoggio har fått sitt 
namn efter Hannaskolan i Örebro där Birgitta 
tidigare var lärare.
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Hannahskolan en förebild

Symprose Eyanae, alias 
”mamma LEDO”
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Elever på 
Hannahskolan 
stortrivs i den 
skolmiljö de får 
förmånen att 
utvecklas i.

Nya vattenpumpar har installerats för nyanlända 
i Lokichoggio.

Nyligen hölls 
workshop och 
seminarium på 
plats i norra Kenya 
för att möjliggöra 
övergången till ny 
ledning så smidigt 
som möjligt.
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Missionen som når långt

MÅNGA HJÄLPINSATSER I BANGLADESH

Att födas på en isolerad ö i Benga-
liska viken kan vara tufft men att 
dessutom födas med handikapp 
kan verkligen göra livet svårt. På ön 
Bhola har Bhola Children´s special 
school lyckats göra skillnad för barn 
med olika typer av handikapp. Vi fick 
under ett besök i Bangladesh bland 
annat möjlighet att besöka internat-
skolan under en dag. 

Vi flög med MAF:s flygplan Cessna 
Caravan 208 som även kan landa på 
vatten. Resan tog 35 minuter med 
flyg, att jämföra med alternativet att 
ta båten som tar 8-10 timmar och 
enbart avgår en gång per dag. MAF 
har på detta sätt gjort det möjligt 
med snabba transporter både för 
personer som arbetar inom ”icke 
statliga organsisationer”, så kallade 
NGO-verksamheter, och för per-
soner som snabbt behöver komma 
till mer avancerad sjukvård exem-
pelvis i huvudstaden Dhaka. De 
NGO-verksamheter som MAF hjäl-
per med transporter är i dag viktiga 
aktörer oavsett om det handlar om 
kristen tro, mänskliga rättigheter, 
fattigdom, miljöfrågor eller natur-
katastrofer.       

På internatet ”Bhola Children” får 
barn med olika handikapp gå i sko-
la med det stöd de behöver. De får 
utveckla sina specialintressen och 
lära sig många praktiska saker uti-
från sin egen individuella förmåga. 
Några är intresserade av datorer, 
några av musik och andra är mer 
tekniskt lagda eller vill lära sig att 
sy. De får helt enkelt lära för livet 
och visade enorm glädje! Lärare, 
internatföräldrar, sjukgymnastas-
sistent och övrig personal gick in 
för sina arbetsuppgifter med stort 
engagemang och enorm värme. 
Här pratades inte om risken att ”ta 
jobbet med sig hem”, här bor man 

En resa som gav mersmak!

på jobbet. Barnen bodde enkelt och 
trångt men såg ut att ha det bra. Man 
hade plats för 60 barn men det var 
svårt att säga nej till behövande och 
nu bodde drygt 70 barn på skolan. 
Det var berörande att höra deras 
sång, med mer inlevelse än tonsä-
kerhet , och se några av de döva bar-
nen framföra en dans till musik där 
de bara uppfattade musiken genom 
vibrationerna. Ett av de lite äldre 
barnen ville bli poet och resiterade 
en dikt som hette ”Jag drömmer”. 
Det berörde oss starkt att höra om 
barnens drömmar och att de vuxna 
på skolan fanns där för att stötta och 
tro på dem. 

I Bangladesh återvinns mycket och 
på Bhola besökte vi ett projekt där 
bland annat gamla båtar reparera-
des eller byggdes om till nya. Det 
är organisationen HEED som dri-
ver den yrkesskola (HTTC) som vi 
besökte tillsammans med Anwar 
Hossain som är Executive Direc-
tor för organisationen. I en annan 
del av skolområdet undervisades 

en grupp kvinnliga hälsoinforma-
törer med uppgift att informera i 
sina byar om olika hälsofrågor. De 
fick med sig kunskap, material och 
hjälpmedel att använda i gruppun-
dervisning som riktas till kvinnor, 
ungdomar och även en del till män. 

På MAF-kontoret och i flyghanga-
ren i Dhaka mötte vi engagerade 
medarbetare med olika arbetsupp-
gifter, ekonomer, administratörer, 
kvalitetskontrollant, tekniker, pilo-
ter med flera. Alla är viktiga för att 
få flygprogrammet att fungera in i 
minsta detalj. Den som håller ihop 
det hela och är ytterst ansvarig he-
ter Mark Bloomberg och har titeln 
Country Director. Han bor med sin 
familj, fru och tre barn i Dhaka. En 
av de utmaningar han som ledare 
ställs inför, förutom chefsansva-
ret för de som arbetar i program-
met, är att hålla alla tillstånd aktu-
ella och uppdaterade samt se till 
att programmet uppfyller de krav 
som landet ställer på verksamheten 

Flight Mission Maj 20198

MAF:s amfibieplan utanför hangaren på basen i Dhaka.



Flight Mission Maj 2019 9

 

Bangladesh

n
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och organisationen MAF, som är en 
NGO-verksamhet. Det blir många 
koppar te på olika kontor och tåla-
modet sätts på prov mellan varven. 
Dessutom är Mark både flygtekniker 
och pilot, så arbetsuppgifter sak-
nas inte. Han beskriver jobbet som 
omväxlande och det kan vi ana att 
det är. Ett positivt besked som pro-
grammet nyligen fått är ett ”No Ob-
jection Letter”. Det innebär ett steg 
närmare till att kunna importera 
den nya Cessna Caravan 208 som 
kommer att ersätta den nuvarande. 
Den nya Caravanen kommer bl.a.  ta 
mera last vilket ger bättre ekonomi. 
Nyare teknik innebär också att det 
krävs något mindre underhåll.

Vilken förmån det är att ha 
fått besöka MAF:s program i 
Bangladesh och fått se den nytta 
som MAF gör för de som är hårdast 
drabbade i vår värld.  

Resenärer var Kjell och Eva Domeij 
samt Stefan och Mona Hedestig.

Flight Mission Maj 2019
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Kjell och Eva Domeij som var med i uppstarten av MAF:s 
engagemang i Bangladesh, välkomnades varmt tillbaka.

På internatet ”Bhola Children” får barn med olika handikapp gå i skola med det stöd de behöver.

Organisationen HEED bedriver en verksamhet där gamla båtar 
repareras eller byggs om.

Mona Hedestig tillsammans med Joy, en av kontorets medarbetare.
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MAF SWEDEN ÅRSMÖTE I ÖREBRO

n

Årsmöte med flera nysatsningar

Årsmötet började med en uppskattad guidad 
rundvandring i Örebro slott.

Tomas och Tina Brunegård berättade om sin 
tid i Arnhem Land, Australien.

MAF Swedens styrelse: David Nordlander (adjungerad CEO), Leif Larsson ordf., Inga-Lill Ridenfalk vice ordf., Kerstin Hagström, Pelle Enochsson, 
Josefin Brandström och Lars Anderås.

Deltagare på årsmötet i Pingstkyrkan Örebros 
lokaler.

Anita Nordlander i samtal med Josefin 
Brandström och Kerstin Hagström.

MAF:s årsmöte inleddes med en 
rundvandring på Örebro Slott. Vi  
lyssnade också till tre föredrag om 
DR Kongo (Agnetha Lillkvist Benn-
stam), Arnhem Land i Australien 
(Tina och Tomas Brunegård) samt 
Tanzania (Martin Ekholm). Däref-
ter fortsatte vi med lunch och års-
mötesförhandlingar i Pingstkyr-
kan i Örebro.

40-50 medlemmar brukar besö-
ka våra årsmöten och så blev det 
även i år. Tre nya personer valdes 
in i styrelsen, se bildtext på styrel-
sen härintill.

Ingen av dem (Christer Lindén, 
Samuel Bälter och Camilla 
Davidsson) som lämnar styrelsear-
betet, kunde närvara vid årsmötet. 
Flera av dem har funnits med i 
många år och gjort en helhjärtad 
insats i det arbetet.

Styrelseorförande Leif Larsson 
ledde förhandlingarna där  bl. a. 
vår CEO David Nordlander berät-
tade om flera större framtids-
satsningar.

David Nordlander i samtal med Agnetha 
Lillqvist Bennstam som under dagen berättat 
om lyckade vaccinationsprojekt i DR Kongo.
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Förra veckan besökte jag Hannah 
Emuriakin Primary School i Lo-
kichoggio, norra Kenya som är väl-
bekant för många läsare av Flight 
Mission.

För tio år sedan fanns det i princip 
ingenting som skulle kunna kallas 
skola för barnen i området, många 
av dem flyktingar från torka och 
krig. Nu står där ett antal byggna-
der och en väl fungerande skol-
verksamhet för över 600 elever. En 
hängiven MAF-pilotfamilj antog 
utmaningen och satsade på att den 
nya generationen i det isolerade 
samhället skulle få ett hopp här i 
livet. Tusentals timmar av frivilliga 

volontärsinsatser har gått åt men 
mitt bestående minne av besöket är 
att detta är ett resultat av de små bi-
dragen som var basen för att lyckas 
skapa denna mönsterskola med 
gott rykte i hela Kenya. Många små 
belopp från elever i svenska skolor 
och enskilda gåvogivare gjorde och 
gör stor skillnad.  

När du som läsare kanske tycker 
att ditt lilla bidrag inte betyder så 
mycket i de stora sammanhangen 
så är Hannah Emuriakin skolan be-
vis på motsatsen. De små bidragen 
ger tveklöst utsatta människor ett 
hopp för framtiden och hopp om 
fred.    

De små bidragen

CEO MAF Sverige 

David Nordlander

Lars Braw tillsammans med Ture 
Nydrén var några av de nyckel-
personer undertecknad m.fl. i MAF 
Sweden hade förmånen att samar-
beta med efter organisationens fö-
delse 1982. 

Tidningsmannen Lars Braw 
(tidigare chefredaktör för  Skånska 
Dagbladet och Kvällsposten) hade 
ett engagemang i Gustav von 
Rosens flyghjälp under 1970-talet 
och då speciellt i stödet av mat-
bombningar över svältande byar i 
Etiopien. 

Genom sitt fokus på att nå ut till 

de  mest utsatta blev han en natur-
lig kontakt när vi startade MAF 
Sweden. Lars Braw startade sedan 
Rotarys Läkarbank 1988. Både den 
och Skandinaviska Läkarbanken 
fungerar fortfarande. Det är miljo-
ner som har blivit hjälpta genom 
denne mans osjälviska arbete för 
de mest utsatta människorna i vår 
värld. Lars Braw hade en enkel 
tro på en kärleksfull Gud med en 
utsträckt hand till människor i nöd. 
Vi i MAF Sverige lyser frid över 
hans minne.

Lars-Erik Wallhagen                                                                  

Till Minne av Lars Braw (1920-2019)

Gör som Jan och Rude, bli volontär på  
Erikshjälpens Secondhand i Linköping! 
Ta chansen och se möjligheten att göra världen lite 
ljusare. Gör en insats samtidigt som du blir en viktig 
del i en social gemenskap!

Mejla en rad eller två om dig själv till office@maf.se

Vi hörs och ses!

Jan Bergdahl och Rude 
Glantz i färd med att 
dekorera smarriga räk-
mackor på Erikshjälpens 
Secondhand i Linköping.
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6 juni

C: 100  M: 57  Y: 0  K: 40

C: 5  M: 100  Y: 71  K: 22

C: 0  M: 1  Y: 0  K: 51

CMYK 
COLOURS

Flyg- och familjefest!  
Stegeborg

Se program som uppdateras på
www.maf.se

•	 Invigningstal	kl	11.00	av		
f.	d.	landshövdingen	Elisabeth	Nilsson

•	 Fallskärmshoppning.	Hoppflygplanet		
GA8	Airvan	visas	också	på	marken.	

•	 Johan	Wiklund	med	De	Havillands	”Moth”		
samt	fler	intressanta	flygplansmodeller

•	 Modellflyg	med	SPINN	och	NRFK
•	 Artistframträdande	•	utställare		

aktiviteter	bl.	a.	”spaka	själv”	•	servering	m.m.
•	 Rune	Leindahl	med	YAK52	samt	flygning	med	

stora	modellflygplan

Fly-in 10.00 -11.00

Per-Erik	Hallin

Fallskärmshoppning

Johan	Wiklund	med	”Moth”

Stegeborg
2008-2019

Vi reserverar oss för väder och vind samt 
omständigheter som vi inte rår över!

Fo
to

:	M
ar

cu
s	

B
jä

rn
er

ot
h

2019

För mer info
070-510 10 09

Övernattningsmöjligheter:
Trädgårdshotellet	0121-420	01
Stegeborgsgården	0125-510	62
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C: 100  M: 57  Y: 0  K: 40

C: 5  M: 100  Y: 71  K: 22

C: 0  M: 1  Y: 0  K: 51

CMYK 
COLOURS

Se filmen och 
beställ fler 
jeepdunkskort 
på hemsidan
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