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NYHEDSBREV 
fra Susanne & Leif Madsen

Vi glæder os over de unge
I løbet af det sidste halve års tid er mange af de unge fra NLAI 
blevet færdige med deres uddannelser, og det har kun været muligt 
på grund af jeres økonomiske støtte og forbøn.
Vi vil gerne nævne de færdiguddannede her i bladet, så I kan være 
med til at glæde jer over, at disse unge nu kan få sig et arbejde, 
klare sig selv og blive bærende piller i samfundet. 

Følgende er færdiguddannede: 
EUNICE, HANNAH & MARTHA: Certificate in Hotel Manage-
ment and Food Production 
ALBERT: Certificate in Painting & Decoration 
PETER, SHARON & JANET: Diploma Kenya Registered Nursing 
GABRIEL: Kenyatta University, Bachelor’s degree in Teaching 
Kortere uddannelser: 
MOSES: short education, Masonry 
JANE: short education, Hair & Beauty 

Vidnesbyrd fra GABRIEL, som nu er uddannet 
gymnasielærer
Jeg er meget taknemmelig til den 
almægtige Gud for New Life Africa 
International og dets dygtige lederpar, 
Leif og Susanne Madsen. De har haft 
en meget stor indflydelse på mit liv 
såvel som hele min familie. New 
Life Africa International berø-
rer og forvandler ikke blot 
enkeltpersoner, men også 
mange familier i samfundet, 
hvilket jeg med sikkerhed 
kan bevidne.

Den ufortjente støtte 
og hjælp, jeg har fået fra 
denne tjeneste, har 
tændt et lys af håb 
og lykke i mit liv 
såvel som i hele min 
familie. Mine søskende kan 
med stolthed sige, at de har en bror, der 
nu er lærer, og mine forældre er taknemmelige til Gud for, at de 
nu har en håbefuld søn i familien. Må den almægtige Gud velsigne 
pionererne i denne tjeneste. 

New Life Africa International er et lys for mange og et håb for 
mange familier. Jeg kom til New Life Africa International School 
i 2002 i første klasse og afsluttede grundskolens ottende klasse i 
2009. Jeg havde optjent 350 point og fik sponsoreret fire års vide-
regående skolegang på Menengai 
High School. Jeg endte på B-niveau 
og fik et sponsorat til Kenyatta 
Universitet, hvor jeg netop har af-
sluttet min Degree i undervisning.

Hjertelig tak
Gabriel Onvango

   Julehilsen

Igen i år vil alle i New Life Africa International ønske jer en glædelig juletid 
og et af Herren velsignet Nytår. Må julens budskab om Jesus som verdens frelser 

være det, der betyder mest for os i denne skønne julehøjtid. 

Vi er meget taknemmelige til både Gud og alle, som støtter og beder for NLAI. Uden jer 
var det ikke muligt at hjælpe alle de mennesker, som bliver hjulpet til en bedre tilværelse 
igennem arbejdet. 

Kærlig hilsen 
Susanne og Leif Madsen 
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Vi er faldet godt til i vores nye omgivel-
ser i Aalborg og er blevet glade for at bo 
her. Det gør det ekstra nemt at falde til, 
når vi også har to døtre, to svigersønner 
og fem børnebørn i byen. Ikke mindst 
nyder vi også at have vores NLAI-kontor 

at arbejde ud fra. Vores nye adresse er: Højbovangen 7, 9200 Aal-
borg SV. Mobiltelefon: Susanne: +45 60612084, Leif +45 61689679.

Familieforøgelse
Den 13. juni kom vores ottende barnebarn og 
Louise og Samuels tredje barn, Valdemar, til 
verden. Han er en dejlig og charmerende lille 
dreng, som vi alle elsker og er glade for. 

Arrangementer siden sidst
I maj måned talte Susanne til et 
kvindemøde i Aalborg, hvor de 
havde en velsignet aften. Også i maj 
holdt vi NLAI’s Vennedag i Randers. 
Næste gang bliver den 4. maj 2019 i 
Kristent Center i Jyderup.  

I august deltog vi i SMF-stævnet på Nyborg Strand, hvor vi delte 
vores vidnesbyrd og fik nye kontakter, 
som vi har besøgt i Roskilde og Køge.  
I september besøgte vi Bethaniakirken 
i Aalborg, hvor vi fortalte om NLAI-
arbejdet. Den 21. september var vi 

inviteret til at præsentere NLAI for et 
gospelkor inden deres rejse til Kenya. 
Den 10. oktober var der støttekoncert 
for NLAI i Jyderup, hvor Leif deltog 
og præsenterede NLAI.

Møderejse i Island
I begyndelsen af november var vi på en 
spændende møderejse i Island, hvor vi 
besøgte fem kirker og var i den kristne 
radio, “Linden”. Det var godt at være tilbage 
i Island og mødes med venner, som står 
sammen med os om arbejdet i Kenya. Det 

meste af tiden boede vi hos præsteparret Disa og Kristinn, som 
arrangerede møderne.

Gæster og volontører
Thorana og Steingrimur fra 
Island har igen i år givet to 
måneder af deres tid til at hjælpe 
til i Kenya. Karen Margrethe fra 
Danmark hjælper fortsat trofast 
til to måneder ad gangen to gange 
om året. Derudover har Jóna og 
Kirsten været på et kortere besøg.  
Vi er meget taknemmelige til alle, 
som kommer på besøg og hjælper 
til i kortere eller længere tid.

Gospelkor på besøg i Kenya
Sidst i september 
havde vi den 
store glæde, at 
et gospelkor fra 
København, 
ledet af Julie og 
Markus Lindell, 
besøgte NLAI 
i tre dage. Her 
så de forskellige 
grene af arbejdet 
og var sammen 
med børnene og 
medarbejderne 
i NLAI. Om søndagen øvede de sammen med sangere fra 
Filadelfiakirken, som vi arbejder sammen med. Koret gav middag 
til alle og efterfølgende, sammen med afrikanerne, en fælles koncert 
i kirken om aftenen.  
Koret spredte meget glæde og var til opmuntring alle steder, hvor 
de sang. Korets medlemmer blev også stærkt berørt af, hvad de 
oplevede, og de mennesker, som de mødte i Kenya. 

Turen til Kenya
I oktober var Susanne en tur i Kenya 
sammen med sin søster, Inger, for at 
tilse arbejdet. Formålet med rejsen 
var at opmuntre og tale med eleverne, 
medarbejderne, syskolen, ledergruppen, 
bestyrelsen og krisecenteret, som alle 
var glade for besøget. Det var skønt 
at se, at de trives og har det godt. 
Lederteamet står stærkt sammen og har 

løst de opgaver og udfordringer, som er opstået. Susanne og Inger 
deltog også i Graduation på Tumaini skolen, hvilket som altid var 

en fantastisk dag for 
børnene og deres 
pårørende, ja, for hele 
skolen. 
 
Der var også 
samlinger i kirken 
med alle børn samt 
festaften for børnene 
på børnehjemmet 
og de unge fra 
børnehjemmet, som 

er i gang med uddannelse. Det var alt i alt en meget god men også 
travl tid, og Susanne og Inger kunne vende hjem med glæde i hjertet 

over at se, at 
arbejdet går 
godt. Vi takker 
lederteamet, 
som står med 
opgaverne i 
dagligdagen og 
gør det rigtig 
godt. 

Susanne & Leif 

Personlig hilsen

Persondata
Betania Kirkecenters Ydremission tager 
beskyttelse af dine data alvorligt. Derfor 
har vi en privatlivspolitik, som du kan se 
på https://betania.dk/privatlivspolitik/
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Julearrangementer for børnene
Ved skoleårets afslutning lige inden jul deltager alle de ca. 850 
børn, NLAI hjælper med skolegang og mad, samt pårørende og de 
65 ansatte i en stor julefest, hvor der er julegaver og ekstra god mad. 

Den 25. december holder vi en stor julefest for de 115 børn på 
børnehjemmet samt “gamle” børn fra børnehjemmet, hvor de får 
lækker mad og ekstra store julegaver.

Støttearrangementer for NLAI
I begyndelsen af oktober besøgte vi Billesborg skolen i Køge for 

at fortælle om arbejdet, i forbindelse 
med at de havde arrangeret et 
motionsløb for at rejse penge til 
julegaver til børnene i NLAI.  
Løbet blev afholdt den 12. oktober, 
og der blev samlet rigtig mange penge 
ind. Det er vi selvfølgelig meget 
taknemmelige for.  
En gruppe unge fra Færøerne 
har også rejst et stort beløb 

til julearrangementer ved at rydde op og sælge flasker efter 
sommerkoncerter på Færøerne. Tusind tak også til jer! 
Hvis der skulle være andre skoler eller grupper, der kunne 
tænke sig at lave lignende tiltag, hører vi meget gerne fra jer.

Ny elever på NLAI-skolerne
I løbet af det sidste halve år er der optaget ca. 
30 nye børn på skolen, og til januar 2019 er der 
50 nye elever, som starter i første år i skolerne.
Derfor mangler vi hjælp til fadderskaber! 
Har du lyst til at være fadder for et barn, 
hører vi gerne fra dig. 

Nye børn 
på børnehjemmet
Også i løbet af det sidste halve år 
er der kommet fire nye piger og fire 
nye drenge ind på børnehjemmet. 
De er alle faldet godt til og trives 
med de andre børn.  
Drengene nyder de nye faciliteter, 

hvor der er god plads til alle. Da 
børnehjemmet nu har plads til flere 
drenge, er det også nødvendigt at 
ansætte mere personale til at tage sig 
af dem og brug for flere sponsorer til at 
støtte dem. 

Gymnasieelever og videregående uddannelser
I 2018 har der udover folkeskoleelever været 93 elever på gymnasiet 
og 28 på college. Nu bliver det spændende at se, hvor mange 
fra folkeskolen, der kvalificerer sig til at starte på gymnasiet og 
videregående uddannelser i januar 2019. 

Graduation for 8. klasse

Midt i november blev der afholdt en stor fest for de 57 elever, som 
er færdige med folkeskolen, samt deres pårørende.  
7. klasse deltog traditionen tro også, da de symbolsk overtager 
stafetten fra den gamle 8. klasse. Dette foregår ved, at hver 7. 
klasses elev overtager et brændende lys fra en af de gamle 8. 
klasses elever. Det er en meget smuk fest med sang og taler, samt 
god mad til alle deltagere. 

NLAI Syskole
Det er en stor hjælp 
for eleverne, at NLAI 
tilbyder denne mulighed 
for at blive dygtige 
designere og syersker 
– og takket være 
syskolens kvalificerede 
undervisere er eleverne 
fra NLAI’s syskole 
kendt for at være 
dygtige.  

For tiden er der i alt 42 elever på syskolen, og til januar kommer der 
flere nye til. Eleverne bliver dygtigere og dygtigere, og de får mere 
mod på fremtiden. De elever, som også er unge mødre, får gratis 
skolegang for deres børn i NLAI-skolen. 
 
Syundervisningen foregår både på elektriske og manuelle 
symaskiner, så når eleverne er færdige med deres fire års uddannelse, 
er de udrustet til at arbejde hvor som helst. Flere sponsorer har 
desuden gjort det muligt for eleverne at komme på små udflugter, 
hvor de ser andre steder i Kenya og udvider 
deres horisont. I august måned var en række 
syelever til den endelige eksamen, hvilket de 
bestod med glans. Nogle har allerede fået fast 
arbejde, mens andre har startet deres egen 
virksomhed, og på den måde er de nu alle i 
stand til at forsørge dem selv og deres familie. 
På vegne af eleverne siger Lynah, som er 
leder for skolen, tak til alle, som gør det 
muligt at hjælpe alle disse unge kvinder. 

Husk, når du flytter bank, at du også skal flytte dine overførsler til dit fadderbarn i NLAI. 
Vi oplever, at flere ikke er opmærksomme på dette. Op til to gange om året modtager I et takkebrev. 
Hvis I ikke får det og du har givet penge, er det fordi der er sket en fejl og I må meget gerne kontakte os.

OBS! Ny Email adresse, som nogle har haft svært ved at finde: 
Missionskasserer Willy Højgaards nye e-mail: ymission@betania.dk

Indsamling fra 
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New Life Africa International, 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 

Brøndboring
Det er med glæde, at vi kan fortælle, at der nu er masser af vand på grunden, hvor den store skole og de to børne-
hjemsbygninger ligger.  
Desværre indeholder vandet for meget salt og fluor til, at det kan bruges som drikkevand og til madlavning. Vi er der-
for i fuld gang med at undersøge, hvilke filtre det kræver, og hvad det koster at gøre vandet brugbart som drikkevand.  
Indtil videre er vandforsyningen tilkoblet alle toiletter på skolen samt alle toiletter og brusere i drengehuset, hvor 
der også er solvarmeanlæg til varmt vand i bruserne. Snart vil pigehjemmet også blive tilsluttet, og det hele betyder, 
at vi nu sparer rigtig mange penge på vand.  
Vi tænker, at det også ville være godt at få opsat et solenergianlæg, som kan drive den kraftige vandpumpe. Det er 
en dyr investering, som dog ville kunne tjenes ind på sigt. 

25-års jubilæum den 31. marts 2019
Til januar 2019 er det 25 år, siden vi rejste til Kenya med vores 
fem børn, svigermor og tre unge volontører. Det var et stort skridt 
i tro og tillid til Gud, hans ledelse og hans hjælp i alle ting. I 
dag er det fantastisk stort at kunne sige, at Gud har været utrolig 
trofast mod os som familie. Men ikke nok med det – han har også 
velsignet arbejdet meget mere, end vi overhovedet kunne forstille 
os, da vi rejste ud.  
Vi er meget taknemmelige for, at vores udsender kirke, Betania 
KirkeCenter i Blåhøj, for 25 år siden stod sammen med os i dette 
skridt – og at de nu ønsker at fejre dette jubilæum sammen med 
os. Det sker den 31. marts 2019 i Betania KirkeCenter, Blåhøj 
Stationsvej 27, 7330 Brande. Dagen starter med gudstjeneste kl. 10.00,  

hvorefter der vil være frokost til alle og fortsættelse af jubilæumsfesten.  
Vi håber, at rigtig mange af vores familie, venner og støtter i arbejdet vil være med til at takke Gud for hans godhed og  
trofasthed igennem årene. Det vil glæde os at se så mange som muligt på denne særlige dag. (Tilmelding ikke nødvendig.)

Planlagt møderejse på Færøerne
Fra den 10.-20. maj 2019 planlægger vi en møderejse på Færøerne, hvor 
vi håber at se mange af vores kære venner og støtter.  
 
Se andre arrangementer på facebook og hjemmesiden. 

Hilsen med Luk 2:11: ”I nat er jeres Frelser født i Davids by. Det er 
Messias”.

De kærligste hilsener
Susanne og Leif Madsen

Gaver til missionsarbejdet 
Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A med: op til 15.900kr. 
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
MobilePay nr. 22723
Giro 134 4218 - kode 01
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, 
Højbovangen 7, 9200 Aalborg SV. Danmark
E-mail: leifmadsen@africaonline. co.ke
susannemadsen@newlife-africa.org 
ministries@newlife-africa.org. 
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 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

Familien Madsen i Kenya 1994


