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I august måned var alle børnene fra bør-
nehjemmene på en stor lejr, omkring 140 
personer 
i alt med 
lederne. 
På lejren 
var der 
et svøm-
mebas-
sin og 
store 
grønne 

områder 
med plads 
til leg og 
sport, som 
de nød på 
alle måder.
Det blev 
en meget 
god lejr, 

hvor børnene havde det sjovt og samtidig 
lærte om ”Guds fulde rustning”, som beskri-
ves i Ef. 6,11–17. 
Det var utroligt at høre alt, hvad de kunne 
huske af undervisningen ved afslutningen 
den sidste aften.  

Børnehjemmene
For tiden har vi 111 børn på børnehjem-
mene, hvilket er det største antal indtil nu. 
Det er 66 piger og 45 drenge, som har store 
behov for både de basale ting og omsorg og 
kærlighed, da mange har dybe sår i deres 
indre.

Vi ople-
ver, at de 
ved Guds 
hjælp bli-
ver hele 
men-
nesker, 
som får 
selvværd og tro på fremtiden. 
I løbet af de sidste 3 år er 45 unge blevet 
færdige med uddannelse igennem NLAI, og 
størstedelen har fået arbejde og klarer nu sig 
selv. 

Gymnasier, Colleges og 
Universiteter
For tiden betaler NLAI for 61 unge på 
gymnasiet, samt 34 unge på college og uni-
versiteter ved hjælp af sponsorer. 
Det er en fantastisk mulighed for disse unge, 
at de får en uddannelse og kan sikre sig en 
god fremtid. 

Drengehuset 
Byggeplanerne for drengehuset skrider 
fremad, men vi mangler stadig godt og vel 
halvdelen af de 
2.1 mio. Dkr. bud-
gettet er sat til. 
Der foretages 
indsamlinger 
i Danmark, 
England, Island, 
Amerika, Færø-
erne og Kenya. 
Det er fantastisk at se, hvad forskellige 
mennesker arrangerer for at rejse penge til 

byggeriet.
Indtil nu er det ved Guds og menne-
skers hjælp lykkedes at indsamle godt 
og vel 1 mio. Dkr.
Det er fantastisk, men stadig under 
halvdelen af, hvad vi skal bruge til 
drengehuset. 
Vi tror, at ved Guds hjælp og ved men-
nesker, som ønsker at hjælpe drenge i 

nød, så skal det lykkes at nå målet. 
Hvis du har lyst til at være med, skal du blot 
sende din gave til ”missionskontoen”, som 
vist på bagsiden og mærk den ”drengehus”. 
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Deltagerne på lejren

Børne og ungdomslejr 

Gruppe arbejde

Hygge ved poolen

Skønne omgivelser

Piger fra hjemmet

Drenge fra hjemmet

Drenge 
som længes efter et hjem

budget 2.1 mio.
mangler 1.1 mio.indkommet 1 mio.



Møderejse til Danmark og 
Færøerne
I maj, juni og 
juli var vi på 
møderejse på 
Færøerne og i 
Danmark.
Vi havde 
en skøn tid 
sammen med 
vores familie 
og børn og svi-

gerbørn samt børnebørn. 
Det er altid et af vores 
højdepunkter at få tid 
sammen med vores kære, 
som vi jo 
elsker. 
Der var ar-
rangeret en 
arbejdsdag i 
NLAIs støt-

tefor-
ening, 
hvor 
mange 
var 
mødt 
op og 
deltog 
aktivt 
med 
opryd-
ning af 

oplagringssted og sortering af 
tøj og sager, som var givet til 
NLAI. 
Vi er taknemmelige for alle 
de forskellige mennesker, som så trofast står 

sammen 
med os i det 
praktiske, 
ulønnede 
arbejde. 
Tusind tak. 
Også tusind 
tak til jer, 
som er med 

til at løfte byrder med økonomien hver dag. 
Tak til jer som er med i fadderskaber, og jer 
som giver penge til andre projekter, det er så 

fantastisk at opleve, at 
arbejdet kan fortsætte 
dag for dag, år for år. 
Vi takker Gud for hans 
store trofasthed både 
over for børnene og de 
unge, men også for de 
ansatte, som så har en 
fast indtægt. 
Det var dejligt at opleve 

den store åbenhed og interesse for NLAIs 
arbejde i Kenya, og mange meldte sig som 
nye faddere. ( Vi mangler dog stadig faddere 
til mange af de nye børn. ) 
Det er altid en glæde for os at komme tilba-
ge og møde alle de mennesker, som brænder 
for at hjælpe i arbejdet i NLAI. 

Sommer Camp
I år havde vi anledning til at være med på 
Sommer Camp i Mariager, hvor vi mødte 
mange venner 

og fik nye 
kontakter. 
Det var en 
rigtig god 
tid for os, 
også til 
at kunne 
deltage i 
møder og seminarer, som var meget 
inspirerende.

Tilbage i Kenya 
Det var dejligt at opleve, at alt stod godt til, 

da vi kom tilbage til Kenya.
Vi er tak-
nemmelige 
for at have 
så gode 
medarbej-
dere, så 
det hele 
kører fint, 
selvom vi 
er væk i en 
periode. 
Flere nye børn er kommet ind på 
børnehjemmet og i skolen, og flere er 
kommet på videregående uddannelser. 
Vi 
glæ-
der os 
over at 
kunne 
være 
til-
bage i 

Nakuru, 
hvor vi igen 
kan være sammen med alle de skønne børn 
og unge, som vi er blevet betroet her. Der er 
blevet snakket og givet mange knus, siden vi 
kom hjem til dem alle igen.

Volontører og gæster
Sidste år var 
Katharina 
Adrian vo-
lontør herude 
i en periode, 
og i år kom 
hun tilbage 
med hele sin 
familie på 8 
personer og 

var her i 3 uger for at hjælpe til på 
børnehjemmet og i skolen. De var 
også på fængselsbesøg i 2 fængsler 
her i Nakuru, hvor de var til stor 
opmuntring for fangerne og fange-
vogterne. 
Elise Bjørnholt fra Lærernes Mis-
sionsforbund 
var her nogle 

uger i juli og Pernille 
Madsen var her for 
anden gang og nød 
at være tilbage. 
Begge to var til stor 
opmuntring og hjælp 
i arbejdet.  

Elise Bjørnholt skriver følgende 
fra sin tid her i NLAI: 
Efter at have hørt Susanne og Leif 
fortælle om deres kald og deres ar-
bejde i Kenya, fik jeg lyst at besøge 
N.L.A.I. Det blev til næsten tre uger, 
idet jeg havde min ferie til at tage af 
sted i.

Mine særlige 
opgaver blev at 
undervise store 
elever fra 15-17 
år, der er bagefter 
rent skolemæs-
sigt, og dem blev 
jeg helt specielt 
glad for. Så 
brugte jeg hver 
formiddag på 
biblioteket. Skolen har nemlig haft et 
bibliotek/bogdepot i ca. 1 år, men især 
skønlitteraturen stod i en skøn blanding 

med skolebøger, danske bøger osv. Som 
dansklærer, der også er på skolebibliote-
ket på min egen skole, var det en opgave 
der lå lige for, og det var skønt at kunne 
aflevere 15 hylder med biblioteksbøger 
og et skab med bøger og materialer til 
inspiration for lærerne - som nu alt sam-
men er opdelt overskueligt - og er til at 
gå til. 
Jeg prøvede også efter bedste evne at 
være til opmuntring for mit sponsorbarn 
og andre, som delte deres hjertegribende 
historie med mig. Det var dejligt at 
knytte begyndende venskaber på den 
korte tid, jeg var der.
En indholdsrig ”ferie”, som jeg sent 
glemmer
Kærlig hilsen
Elise
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Nogle af de sidst ankomne elever på NLAI skolenNogle af de sidst ankomne elever på NLAI skolenNogle af de sidst ankomne elever på NLAI skolen

Nogle af de sidst ankomne elever på NLAI skolen
Flere nye børn i NLAI skolen, som 
mangler fadderskab



Færdig med uddannelser
Carolyne Adoyo har fær-
diggjort en speciallærer 
uddannelse, så hun kan 
arbejde som døvelærer på 
gymnasiet.
Jane Nyokabi er færdig 
med sin uddannelse som 

frisør 
og sy-
erske.  

Geofrey Omgala 
har færdiggjort sin 

læreruddannelse og er 
nu klar til at søge job.    
En af vores piger, 
Lucy, er flyttet hjem 
til sin mor, da der 
nu er blevet ordnede 
forhold, men hun går 
fortsat i skole i NLAI. 

Hjælp til udsendelse af 
takkebreve 
Alice og Henning samt Ingelise og Hans, 
som har sendt nyhedsbreve og takkebreve 
ud for os i mange år, ønsker snart at 
stoppe på grund af alder. 
Vi har så godt som fundet nogle til at ud-
sende nyhedsbrevene, men mangler nogle 
til at stå for udsendelse af takkebrevene.
Du skal helst have god kendskab til com-
puter og især access programmet.
Evt. interesserede må gerne henvende sig 
på vores E-mail adresse i første omgang. 

Seminar for gymnasie elever
I august blev der afholdt et 2 dages seminar 
med undervisning for de unge som går på 
gymnasier. 
Her blev der undervist om valg af uddan-
nelse og karrierer. Om Disciplin, karakter 
og sexualitet. 

New Life Africa School deltager 
i Music Festival
Skoleeleverne har det godt og har haft en 
lang skoleperiode med undervisning og 
været meget kreative og aktive med sport, 
musik og dansegrupper.
Elever fra de forskellige skoler her i Kenya 
deltager i mange konkurrencer i hele landet 
på 5 forskellige niveauer. Vores skole formå-
ede at komme på det højeste niveau med 6 

forskellige musik grupper, hvor 95 elever 
og lærere fra NLAI deltog i Musik Festi-
vals konkurrencen i Kisumu, som varede 
i 5 dage. Men de klarede sig rigtig godt og 
blev nummer 5 og 7 ud af mange skoler, så 
det var meget flot. Ja, bare det at komme så 
langt er utrolig flot, da mange skoler aldrig 

opnår at deltage. 
Alle disse konkurrencer er med til at udvik-
le børnenes talenter på forskellige områder, 
men samtidig koster det også mange ekstra 
penge til udstyr, transport, overnatninger 
o.s.v.
Hvis du føler for at hjælpe specielt på dette 
område, er du meget velkommen til at ind-
betale et beløb øremærket: ”Aktiviteter”  

Kvinde konferencer 
Susanne har deltaget med undervisning 
på en stor national kvindekonference i 
Filadelfia kirken for 600 kvinder. Der var en 
stor åbenhed for undervisningen, og det var 

skønt at se kvinder fra store dele af Kenya 
samlet i flere dage til undervisning og fæl-
lesskab. Selv fra Turkana, som er et ørken-

område mod nord, var 50 kvinder kommet 
i deres fine specielle klædedragter. Der var 
også mange kvinder helt fra Mombasa, som 
ligger 650 km fra Nakuru. 
Susanne 
talte også 
på en anden 
kvinde kon-
ference i en 
kirke her 
i Nakuru, 
hvor 
Josphat 
og Jane 
Kamau er 
præstepar. Josphat har været vores samar-
bejdspartner i 21 år, så vi glæder os over 
at se, hvad Gud gør i deres liv, familie og 
menighed.
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Geofrey

Jane N
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Julegaver og fest
Julegaver som vi giver til dem, som har meget lidt, 
eller intet. 
Ja! Det er tidligt at begynde at tænke på jul, når som-
meren knapt er ovre. 
Da skolerne herude i Kenya holder deres lange ferie 
i hele december, så er det nødvendigt at begynde at 
tænke på det allerede nu.
Vi håber, at mange vil hjælpe med at gøre det 

muligt at holde julefest for 1200–1400 mennesker og 
give alle de 800 børn og unge samt medarbejdere en 
julegave.  Alle får lækkert varmt mad den dag, og de 
pårørende får også en pose med sukker og mel med sig 
hjem efter julefesten. 
Vil du være med til at give 100 kr., eller hvad du 
føler, du kan give, til dette arrangement. 
Vi vil være meget taknemmelige, hvis I vil indsætte et 
beløb mærket ”Julegaver” på missionskontoen. Pengene 
vil så gå i en fælles pulje, som vil blive brugt på julega-
ver og fest for alle børn og unge. 
Den 25. december afholdes også julefest for de 110 børn 
på børnehjemmet, som også får gaver og en festmiddag. 

Børn som ønsker sig 
en julegave

Seminar for elever fra gymnasiet

Kvinder fra Turkana, deltog på  
konferencen

De første elever tager til festivalen

Kvinde konference

Nogle af børnene fra NLAI i Kisumu



Betania Gospel Mission, Bakkevænget 10. Grejs, 7100 Vejle, Denmark

Adresseændring bedes sendt til os eller Alice og Henning Mortensen, Bakkevænget 10, Grejs, DK - 7100 Vejle, Denmark. E-mail: henning@tuknet.dk 

Ny stand i Svendborg, hvor du 
kan købe Kioo Lulu smykker og 
souvenirs
Den 22. august 
var en speciel 
dag, hvor 
pinsekirken 
i Svendborg 
indviede 
”Hjerterum”, 
som de kalder 
huset, hvor 
der er forskellige missionsstande og et 
genbrugscenter til fordel for hjælp til 
forskellige steder i verden.
Vi har som NLAI også fået en stand, hvor 
vores arbejde bliver præsenteret, og der 
sælges smykker og ting og sager, som er 
produceret på NLAIs værksteder i Kenya. 

Jóna Hansen og hendes 
døtre Heidi og Elsa har 
været behjælpelige med 
at lave nye bannere og 
indrette vores stand i 
Svendborg, hvilket vi er 
meget taknemmelige for. 

Besøg af vores præst og 
ungdomsleder
Vi havde den store 
glæde at have besøg 
af vores præst Morten 
Patrzalek og Kaia 
Pedersen, som er en 
af ungdomslederne i 
vores kirke i Danmark. 
Der blev tid til gode 
samtaler og at se arbej-

det, både på lossepladsen 
og i NLAI i Nakuru by.
Vi havde en hyggelig 

festaften sammen 
med alle børn og 
personale, som var 
på arbejde den dag. 
Køkkenpersonalet 
havde lavet lækkert 
mad, og børnene 
optrådte med sang- 
og musikgrupper. Flere af børnene og 

nogle af de ældre børn, som nu var færdige 
med uddannelse, fortalte, hvordan de var 
blevet hjulpet igennem NLAI og havde fået 
en uddannelse, var kommet til tro og havde 
fået håb for fremtiden.

Konference
Den 25.-26. august havde vi to skønne 
konference dage.
Deltagere på konferencen var pastor 
Ford samt kirkens lederskab i Fila-
delfia kirken, Betania kirkens præst 
Morten Patrzalek og Kaia Pedersen. 
Torben Madsen fra IAS Danmark og 
IAS Kenya, samt Anders Jacobsen 

fra IAS i Tanzania, 
stod for konferen-
cen, da de har et 
samarbejde med 
Filadelfia i forbin-
delse med Fred & 
Menneskerettigheds 
projekter.

NLAI, som har 
et stort samar-
bejde med skole og 
børnehjem, deltog 
sammen med vores 
ledende socialar-
bejder, Kennedy 
Kariuki. Formålet 
med disse konferen-
cer er at styrke det 
gode samarbejde.

Læs mere på:
https//www.facebook.com/newlifeafricain-
ternational 
Hjemmeside: www.newlife-africa.org

Tak kære venner for alt, hvad I gør for at 
arbejdet kan lykkes.
Må Gud rigt velsigne jer!

Hilsen med Matt. 25, 40: Hvad I har gjort 
imod selv den mest oversete af dem, som er 
mine, det har I også gjort imod mig. 

De kærligste hilsner
Susanne og Leif Madsen 

Vigtig information for jer som overfører 
penge fra udlandet til den danske konto: 
Bankens IT-system er ændret og SWIFT-
koden er derved ændret fra JYSPDK21 til 
JYSPDK2G.
Det sidste ciffer 1 er ændret til G

Gaver til missionsarbejdet 
– Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A. 
Hvis du ønsker at indbetale et beløb til missions-arbejdet, kan du gøre 
det til Betania Kirkecenter̀ s Ydremission, enten på 
Giro 134 4218 eller via bank til Den Jyske Sparekasse, Billund. 
Reg.nr. 9712 konto nr. 0741793075. Husk at mærke 
indbetalingen ”BGM” eller ”NLAI”, som betyder 
Betania Gospel Mission / New Life Africa International.

Missionskasserer Willy Højgård, Søndermarksvej 307. 7190 Billund. 
Tlf. 75 35 30 58, E-mail: ymission@stofanet.dk

Missionærer Susanne og Leif Madsen, 
P.O.Box 9734, 20112 Lanet. Nakuru. Kenya. 
E-mail: leifmadsen@africaonline. co.ke / susannenakuru@gmail.com 
ministries@newlife-africa.org. Mobil tlf. 00254 722876696 / 97
www.newlife-africa.org
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 missionsarbejdet, eller blive fadder for dreng/pige
Missionsarbejdet   Frit beløb
Skolen og Syskolen   Frit beløb
Drenge / piger som bor i New Life House   550 kr. pr. mdr.
Fadderskab for skolebørn   280 kr. pr. mdr.
Elever på gymnasiet / praktisk udd.   2 x 475 kr. pr. mdr.
Universitet og videreunddannelse for unge  5 x 500 kr. pr. mdr.
Løn til lærere kan støttes med   100-1000 kr. pr. mdr.
Krisecenter plads til mor + barn  3 x  500 kr. pr. mdr.
Byggeri:  Drengehus Frit beløb

Standen i Svendborg

Heidi, Elsa 
& Jóna

Kaia & Morten

Hygge med børnene

Alle deltagerne


