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Josefins uppgift blir att i ett första 
skede sätta sig in i MAF:s kultur och 
programmets olika avdelningar för 
att sedan ta steget och leda delar av 
den operativa verksamheten.
Flytten till Uganda och Josefins nya 
arbetssysslor kommer att innebära 
stora förändringar i tillvaron, men är 
inget främmande.

– Jag har varit bekant med MAF:s 
verksamhet sedan barndomen och 
genom åren fascinerats av det
verk organisationen gör och den 

Kampala, Uganda kommer innebära nästa hemort för Josefin som tackat 
ja till att bli en del av MAF:s arbete där. Teamet i Uganda är en central del 
av MAF:s betydelse i Östra Afrika och centret är en knutpunkt för hjälp-
arbetet inom landets egna gränser och intilliggande länder.

”Som barn fanns 
drömmen att bli  
pilot och arbeta 
med just MAF”

inverkan de har på människors var-
dag och liv.

Som barn fanns drömmen att bli 
pilot och arbeta med just MAF.
– Pilot blev inte min yrkesroll, men 
det känns kul att, om än i annan 
tappning få möjlighet att arbeta
inom organisationen och förverk-
liga drömmen att hjälpa. Att få vara 
del i ett sammanhang som tjänar 
människor och ger möjlighet att 
uppleva Guds kärlek genom hand-
ling.

När alla förberedelser fallit på plats 
är planen att Josefin skall påbörja 
sin tjänst i februari/mars 2020.

Josefin gör sig redo för Afrika

I flyktinglägret i Adjumani i norra 
Uganda finns många barn

Stöd vårt arbete!

Varmt välkommen att kontakta 
mig så berättar jag gärna mer om 
MAF:s arbete och möjligheten att 
vara delaktig i att stödja Josefin!

Bästa hälsningar
MAF Sweden

Leif Larsson
Styrelseordf.

Leif Larsson
Söne Stalltorp 4 
531 97 Lidköping
Tel 073-734 24 01 

Adjumani

MAF Uganda har varit i funktion sedan 1987 och arbetat tillsammans med olika 
missonsgrupper och utvecklings- och hjälporganisationer. Flygflottan består av 
fem plan som bidrar med transport till hjälparbetare som betjänar behövande och 
människor i svårtillgängliga områden. Alternativet att färdas landvägen är både 
farligt och alldeles för långsamt vilket förstör medicinen.


