
Canada

        USA

Mexico*

Guatemala*

Haiti

Ecuador*

Brasilien*

Surinam*
Centralafrikanska
Republiken

Kongo

DR Kongo

Rwanda

Burundi

Angola

Zambia

Namibia

Botswana

Tchad
Sydsudan

Sydafrika Lesotho
Swaziland

Zimbabwe

Madagaskar
Mozambique

Tanzania

Malawi

Kenya

Somalia
Uganda

Sumatra

Kalimantan

Bangladesh

Papua

Timor

Australien

Mongoliet*

Papua Nya Guinea

Arnhem Land

Etiopien*

Nepal

Liberia

(utbildning)

(utbildning)

(utbildning)

Thobias och Frida Log
Tack för att vi finns med i dina förböner!

Till dig som vill stödja oss ekonomiskt 
– kontakta Leif Larsson på tel. 073-374 24 01

Läs mer på www.maf.se under 
Engagemang/Familjen Log

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

Välkommen att höra av dig:
e-post: familjenlog@gmail.com

MAF Sweden • Box 553 • 721 10 Västerås

tel: 013-35 39 60
e-post: office@maf.se

 med barnen Amilia 9, Novalie 6, Elton 3 år

Australien
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Kontoret där 
Thobias kommer 
jobba på har stor 
betydelse för hela 
MAF:s verksam-
het i Östra Asien.

MAF Australien 
är i framkant och 
betjänar flygverk-
samheten som 
sker i länder som 
Papua, Papua 
Nya Guinea, Öst-
timor, Sumatra, 
Kalimantan med 
mera.
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Cairns
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Thobias och Frida Log har tackat ja 
till att ingå i MAF-Australiens med-
arbetarteam. Basen för arbetet lig-
ger i landets nordöstra hörn i staden 
Cairns. Nu väntar en hektisk tid för 
att få allt på plats inför flytten som 
förhoppningsvis sker under som-
maren 2017. 

Thobias tjänst blir att övergripande 
ansvara för underhållet av flygplans-
flottan i regionen. Familjen är efter-
längtad då uppdraget är prioriterat 

Norrköping. Men nu har vi tackat ja 
till en tjänst där jag kommer behövas 
och där vi även kan kalla oss missio-
närer. Vi blir en länk i ett större sam-
manhang där det goda budskapet 
om Jesus förmedlas på många olika 
sätt. 

– Fantastiskt spännande, instämmer 
både Thobias och Frida som funde-
rat och samtalat mycket inför upp-
brottet till något helt nytt och oprö-
vat.

MAF:s verksamhet i Australien in-
riktar sig i huvudsak på att flyga till 

och viktigt för att logistiken kring 
bestämmelser, underhåll och arbets-
flöden ska löpa på som planerat.

Frida kommer första tiden vara 
hemma med Elton och ansvara för 
att Amilia och Novalie kommer in i 
skolrutinerna och att livet i ett nytt 
land fungerar. Frida kommer senare 
att förhoppningsvis bistå MAF med 
sitt administrativa kunnande och 
eventuellt studera lite på distans.

– För min del så har jag genom min 
missionärsbakgrund i Afrika känt till 
och även flugit med MAF. Jag har 
även följt arbetet som jag inte rik-
tigt förknippat med min värld som 
flygingenjör på Transportstyrelsen i 

Arnhem Land där många Aborgi-
nier bor. Under delar av året är de 
helt avskärmade från omvärlden 
då regnperiodens översvämningar 
gör vägarna i stort sett omöjliga att 
färdas på. MAF flyger ut medici-
ner, läkare, mat, vatten till ca 80 st 
flygfält i Arnhem Land. I Australien 
finns också ett av MAF:s tränings-
center för piloter som coachas för 
tuffa flygförhållanden. Förhållanden 
som liknar den vardag de framöver 
kommer utmanas av någonstans i 
världen. 

Familjen Log förbereder 
sig för Australien

Thobias och Frida Log förbereder sig nu för att tillsammans med barnen göra en period inom 
MAF Australien.
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Familjens egen sångfågel en Barraband parakit 
lär det finnas gott om i Australien. Troligtvis blir 
det svärmor som får förmånen att sköta om 
den när familjen bryter upp.


