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Nyhedsbrev 
fra Susanne & Leif Madsen

Byggeriet af drengehuset

dreNGeNes Nye hJeM
Det går godt fremad 
med byggeriet af det nye 
drengehus. Stueetagen 
med etageadskillelse til 
1. sal er næsten færdig. 
Drengene glæder sig over 
udsigten til et helt nyt 
hjem og følger ivrigt med 
i byggeriet. Vi ser denne 
bygning som et forbedret 
redskab til at bringe liv 
og nyt håb til mange af 
områdets drenge, som 
længe har været overset i forhold til pigerne. Myndighederne 
har længe været klar over denne skævhed og er derfor meget 
taknemmelige over udsigten til, at NLAI snart kan have flere 
drenge boende og under forbedrede forhold. Fra en trøstesløs 
tilværelse på gaden, i slummen og på lossepladsen, hjælpes 
drengene til et helt nyt liv i faste rammer med logi, kærlig 
omsorg og pleje. Den gratis skolegang giver dem mulighed 
for senere at videreuddanne sig og dermed få en meningsfyldt 
tilværelse. 

Gennem din støtte til byggeriet – økonomisk, i forbøn og på 
anden måde - er du med til at sikre drengenes fremtid.  Der 
mangler stadig lidt, før finansieringen af byggeriet er helt på 
plads, da prisen er steget 
en del, men vi beder om og 
tror, at også de resterende 
midler vil komme ind. Bed 
meget gerne om, at resten af 
byggeriet må forløbe godt! 
Byggeriet ventes færdigt til 
sommer 2017. 

Philominas vidnesbyrd
En af vores piger i NLAI, 
Philomena, er så taknemme-
lig over at være kommet i gang med en uddannelse. 
Hun kommer fra et område i Kenya, hvor 

omskærelse stadig praktise-
res. Her bliver skolepiger 
ofte bortgiftet til bety-
deligt ældre mænd og 
således afskåret fra at 
få en uddannelse. Da 
hun ikke ønskede at 
lide denne skæbne, 
flygtede Philomena 
til Nakuru og kom i 
sikkerhed på NLAI’s 
hjem, hvor hun kunne 
fortsætte sin skolegang. Hun 

er nu i gang med en uddan-
nelse. Hun er en figther, og 
hendes mål er ved hjælp af sin 
uddannelse at komme ud og 
hjælpe andre piger fra hendes 
område.

drengenes kommende hus

Nogle af drengene fra NLAI  home

Philomena & susanne

Skolebyggeriet er betaltKære venner  Med dette nyhedsbrev ønsker vi alle, som står sammen med os i 

New Life Africa International, en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår. vi er dybt taknemmelige over den store 

trofasthed og hjælp vi oplever i arbejdet. Tak til alle jer, som så trofast giver af jeres midler til børnene og 

arbejdet i Kenya. sammen kan vi hjælpe så mange børn og unge her i Kenya! Uden jeres hjælp ville 

dette arbejde være umuligt. 
Må julens budskab, som bringer håb og glæde til os alle, få lov til at være det centrale i denne tid. 

Må Gud velsigne jer! 
                                                                              Kærlig hilsen  Susanne og Leif Madsen

To

tal budget 2.3 mio DKKMangler:
0,3 mio DKK

Indkomne midler
2 mio DKK



PersONLIG hILseN
I år tilbringer vi julen i Kenya og vil fejre den sammen med 
børnehjemsbørnene her i New Life Africa International, 
Nakuru. 
Efter at vi kom tilbage fra Danmark, har der været meget at se 
til. Specielt har byggeriet taget meget tid, men også arbejdet 
på kontoret og afvikling af skoleafslutninger og julefester har 
lagt beslag på vores tid. 

GÆsTer PÅ besØG. 
I oktober havde vi besøg af Wandy og Elias fra vores hjem-
mekirke i Danmark. Desuden har der været en stor gruppe 
fra Færøerne, som alle har bidraget med opmuntring til både 
børn og voksne og med forskellige former for hjælp i arbejdet. 
For eksempel har de for egne midler renoveret og udsmykket 
skolens legeplads. 

Den kendte færøske roer, Livar 
Nysted, der har fået to rekorder med 
i Guinness’ rekordbog for at ro over 
Atlanten og Det indiske Ocean, har på 
flere møder på skolen fortalt om sine 
og sine medroeres strabadser. Livar er 
desuden kunstmaler og har doneret to 
malerier til det kommende drengehus. 
Kirsten Graversgård og Harald Gre-
gersen fra Danmark har været her og 
har hjulpet os i kontorarbejdet, hvilket 
var et stort bønnesvar for os. Karen 
Margrethe Mikkelsen underviser og leger med børnene. 
Jóna og Billy Hansen fra Randers gør et stort 
arbejde og har været til stor velsignelse for 
NLAI på mange måder bl.a. ved fotografering 
og ved at prædike i Filadelfia-kirken om søndagen. 

Hanne og Benjamin samt 
Mette og Jeppe, Katja, 
Anne-louise, alle fra DK, 
samt Birita & John fra 
Færøerne, har også været 
her og bragt velsignelse 
og opmuntring med sig på 
forskellige måder. Esther 
fra NLAI’s bestyrelse 
og hendes venner fra 
Nairobi har også været på 
besøg. Susannes søster, Inger, 
og hendes mor, Lis, har ligeledes været 
her og glædede 
sig meget over at 
se arbejdet. Det er 
altid en stor vel-
signelse at have 
gæster og se, hvor 
begejstrede de bli-
ver over at møde 
deres sponsorbørn 
og skolebørnene 
iøvrigt.Gruppen fra Færøerne med Livar til højre
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AFsLUTNINGsFesT
Sidst i november 
samledes NLAI’s 
børnehaveklasser til 
afslutningsfest for 
de børn, der nu skal 
videre i 1. klasse. Det 
var fantastisk dejligt 
at se forsamlingen 
af de små børn, der 
sammen med deres pårørende glædede sig 
over, at de nu kan fortsætte i 1. klasse næste år.

dIMIssIONsFesT FOr 8. KLAsse
Den 9. november var der afslutning for 8. klasse med uddeling 
af eksamensbeviser og efterfølgende stor fest for eleverne 
og deres pårørende. Det blev en helt særlig dag, som alle ser 
tilbage på med stor glæde. Mange af eleverne vil fortsætte i 
gymnasiet, hvis deres eksamensresultater tillader det, så stor 

tak til jer, som vil hjælpe disse 
skønne teenagere videre i deres 
liv. Når vi har eksamenskarak-
tererne, vil det blive afgjort, 
hvor mange der kan gå videre 
fra begyndelsen af det nye år. 
Der er brug for mange givere, 
for at dette kan lykkes. 

JULeFesTer FOr bØrNeNe 
PÅ NLAI-sKOLerNe

Alle børn på Tumaini Jipya 
samt børnene på Mlimani 
og andre skoler med spon-
sorbørn, afholdt den 16. 
november en stor julefest 
med gaver og mad til alle, 
både børn og pårørende.   
Den 18. november fejrede 
NLAI-skolen også julefest. 
Julefesten var så flot. Alt 
var pyntet op, og kirken var 
fyldt til bristepunktet med 
ca. 1500, der var forsamlede 

for at lytte til julens evangelium og glæde sig over, at Jesus 
blev født og kom til denne jord for at 
bringe lys og frelse til alle mennesker. 

Efter at Guds ord var 
blevet forkyndt, var der 
mange, som besluttede 
sig for at blive kristne. 
Skolens kor sang, og 
NLAI’s musikgruppe 
spillede julesange, mens 
der blev delt gaver ud til 
børnene og deres pårø-
rende. Personalet og alle 
var dybt taknemmelige. 
Det er dage som disse, 

børnene altid vil huske tilbage på med glæde. 
Det var også noget særligt for Susannes mor og søster at 
deltage denne dag, hvor de blev budt specielt velkommen. 
Med røde roser, mange knus og håndtryk samt taler blev der 
rettet en særlig tak til dem, for at Susanne og Leif kan være 

her i Kenya og være til velsignelse for 
mange børn og unge. 
Julefesterne ligger så tidligt i år, fordi 
de offentlige skoler på grund af ek-
samen har omlagt deres ferie. NLAI 
valgte derfor at lade børnene gå på 
skolen 3 uger længere, indtil den 18. 
november 2016. Den 4. januar 2017 be-
gynder NLAI-skolen så det nye skoleår 
sammen med det øvrige Kenya.Glad pige med 

sin gave

Leif deler julegaver 
ud til nogle af børnene
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på Tumaini

Kagen skæres ud til alle

dimissionsfest for 8 klasse
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en glad lille 
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Betania Gospel Mission, Ved Bjerget 20, 9530 Støvring, Denmark

Adresseændring bedes sendt til os eller Jette Moes og Ole Corneliussen, Ved Bjerget 20, 9530 Støvring, Denmark. E-mail: corneliussen@post.tele.dk 

Nye bØrN sOM MANGLer dIN 
hJÆLP
I november var der indskrivning 
til den kommende børnehave-
klasse i januar 2017. Det var 

taknemme-
lige forældre, der 
kom med deres 
børn, som blev 
fotograferet og 
fik taget mål til 
uniformer og sko.
HJÆLP! Vi mangler fadderska-
ber til disse skønne børn! Hvis 
du gerne vil være med, så send 
os en e-mail, og vi vil sende dig 
et barns billede og historie. 

eN GLÆdeLIG Nyhed
For nylig fik Paul, en af vores store 
drenge, en stor anerkendelse. Han er 
en af de meget fattige drenge, vi har 
hjulet gennem mange år. I sin fritid har 
han været ude og arbejde for føden og 
spare op til sin egen bolig. Han er en 
fantastisk løber, hvilket har hjulpet ham videre til det, 
han har oplevet. Han afsluttede grundskolens 8. klasse 
og derefter high school. Men da han ikke fik så høje ka-
rakterer, som ønsket, besluttede hans sponsor sig for at 
hjælpe ham med at tage en praktisk etårig uddannelse. 
Han er nu blevet ansat ved militæret, Kenya Defence 
Forces, som vil give ham en uddannelse med efterføl-
gende fast ansættelse. Det glæder os meget, at han har 
fået denne chance i sit liv. Vi er meget taknemmelige 
til alle, som har stået sammen med ham og ikke mindst 
for Guds velsignelse over hans liv. 
Hilsen med 2. Korint. 9,15 
Gud ske tak for hans uudsigelige gave. 
Må Gud rigt velsigne jer alle.
De kærligste hilsner
Susanne & Leif Madsen

Gaver til missionsarbejdet 
Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A med: op til 15200 kr. 
Hvis du ønsker at indbetale et beløb til missionsarbejdet,
kan du gøre det til Betania Kirkecenter̀ s Ydremission via bank til 
Den Jyske Sparekasse, Billund.
reg.nr. 9712 konto nr. 0741793075
Giro 134 4218 
Husk at mærke indbetalingen  ”NLAI”, som betyder 
New Life Africa International

Missionskasserer Willy Højgaard, Betania
Kirkecenters Ydremission, Blåhøj Stationsvej 27, DK-7330 Brande.
Tlf + 45 51913058. e-mail: ymission@betania.dk

Missionærer Susanne og Leif Madsen, 
P.O.Box 9734, 20112 Lanet. Nakuru. Kenya. 
E-mail: leifmadsen@africaonline. co.ke
susannemadsen@newlife-africa.org 
ministries@newlife-africa.org. 
Kenya, Mobil tlf. 00254 722876696 / 97
Danmark, mobil tlf.  Susanne: +45 60612084
 Leif: +4561689679
www.newlife-africa.org
https://www.facebook.com/newlifeafricainternational

Ønsker du at testamentere gaver til vort arbejde, er vi gennem 
betania Kirkecenters ydremission  berettiget til, at modtage arv 
uden at skulle betale arveafgifter: kontakt da venligst  Willy højgaard

Alle gaver er fradragsberettige efter gældende regler i danmark 
Du kan støtte forskellige områder eller blive fadder for dreng/ pige 
Fadder for et skolebarn  . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 kr. / mdr.
Halv fadderskab for et skolebarn . . . . . . . . . . . . .190 kr. / mdr. 
Fadderskab for et barn på New Life hjemmene .  .  .  .  .  700 kr. / mdr. 
Halv fadderskab for et barn på New Life hjemmene . . .360 kr. / mdr. 
Elever på syskolen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .550 kr. / mdr. 
Halv fadderskab til elev på syskolen  . . . . . . . . . . .285 kr. / mdr. 
Elever på gymnasiet / praktisk uddannelse . . . . . . . 1220 kr. / mdr. 
Halv sponsorskab for gym / praktisk udd.  . . . . . . . .620 kr. / mdr. 
Universitet og videreg. udd. for unge . . . . 4 faddere x 650 kr. / mdr. 
Krisecenter plads til mor + barn.  .  .  .  .  .  . 3 faddere x 650 kr. / mdr. 
Missionsarbejdet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Frit beløb
Byggeri.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Frit beløb
Arbejdet generelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frit beløb
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Nye børn med pårørende

Obs! Ny postadresse: Missionskasserer Willy Højgaard, Betania 
Kirkecenters Ydremission, Blåhøj Stationsvej 27, DK-7330 Brande. 
Tidligere fastnetnr. er sløjfet, så al telefonisk kontakt til Willy Højgaard 
bedes ske på tlf +45 51913058. Ny e-mail: ymission@betania.dk 

hvis du skifter adresse, bedes du oplyse ny adresse til:
Ole Corneliussen, Ved Bjerget 20, 9530 Støvring
e-mail: corneliussen@post.tele.dk 

Obs! vi stopper med at lægge girokort i bladet, men de kan fås ved 
henvendelse til Willy
Der henvises til nedenstående bankkonto eller vores hjemmeside for 
andre betalingsformer.   
Den Jyske Sparekasse, reg.nr. 9712, konto nr. 0741793075
Husk at mærke betalingen ”NLAI”.


