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Nyhedsbrev 
fra Susanne & Leif Madsen

Juleafslutning for skolerne
NLAI-Skolen havde en smuk og vellykket juleafslutning, hvor alle 
børnene sammen med pårørende, personale og gæster nød dagen 
med sange og en kort beretning om julens budskab.  Børn og 
personale fik uddelt julegaver, og dagen sluttede med varm mad til 
alle. NLAI-skolen starter igen i begyndelsen af januar 2018.

drengenes nye hus
Byggeriet af det nye drengehus, som 
tog sin begyndelse med det første 
spadestik i august 2016, er nu blevet 
fuldstændigt færdiggjort. 
Huset, som forventes at have plads 
til ca. 80 udsatte drenge, er et hjem i 
moderne stil med rummelige værelser, 

moderne bade - og 
toiletforhold, energi-
besparende design og 
belysning, et moderne 
vaskerum, miljøvenligt 
solvarmesystem og et 

komplet system 
til opsamling af 
regnvand med en 
lagerkapacitet på 
ca. 66.000 liter.
Bygningen er 
et resultat af 
teamarbejde 
mellem NLAI, 
div. konsulenter, 
arkitekt, ingeniør, 
serviceteknikere, 
kvantitetsmåler, 
entreprenør og 

venner af NLAI: Søren Pedersen, 
David og Janice Virgin og ikke mindst 
Kennedy. Byggeriet har fået hjælp fra 
professionelle VVS-folk fra Danmark 
og en fliseekspert fra Australien i sam-
arbejde med lokale håndværkere. 
Drengene er begejstrede og ser frem 
til at flytte ind i det nye hus, men vi 
mangler lige de sidste midler til møb-
ler og andet udstyr. Bygningen er et 
stort bønnesvar for os alle og et prak-
tisk eksempel på, at Gud i sin visdom 
svarer til rette tid, når vi beder.

Julehilsen

Fra NLAI ønsker vi alle modtagere af NLAIs nyhedsbrev en velsignet og glædelig jul! Må du få tid til 
også at tænke på julens centrale budskab, at vores frelser Jesus blev født for at bringe frihed og frelse 

for alle, som tror på ham. Vi håber, at julen vil fylde dig med glæde og begejstring og tak til vores himmelske 
far, og give dig anledning til at række ud til mennesker omkring dig.

Vi ønsker alle et velsignet nytår og glæder os over alle, som så trofast følger arbejdet år efter år.

Må Gud rigt velsigne jer! 

De kærligste hilsner 
Susanne og Leif Madsen 

Julefest

højre langside af 
drengenes hus

Opholdsrum
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huset set fra indgangen

david, Kennedy & søren



Nu nærmer julen sig, og vi ønsker for jer 
alle, at denne højtid må blive til velsignel-
se for jer og jeres familie. Tak for forbøn 
og støtte til NLAI-arbejdet, som gør det 
muligt for os at fortsætte arbejdet med at 
hjælpe og række ud til de fattige i Kenya. 

Vi har netop færdiggjort trykning af 1200 julehilsner og 1000 tak-
kebreve til alle sponsorer. Disse hilsner bliver lagt sammen med 
børnenes julebreve til dem, som er faddere for et barn eller en ung. 
Det er gribende at se, hvor mange som trofast hjælper med økono-
misk støtte til disse børn. Udover alle de ansatte i Nakuru, som gør 
et fantastisk arbejde, er der folk fra andre lande, der hjælper os på 
kontoret med mange opgaver, og som også gør et kæmpe arbejde 
andre steder i verden. 
Alt dette er teamwork, som kun lykkes, fordi alle efter bedste evne hjæl-
per, hvor de kan. Derved frigøres flere midler til hjælp til de kære børn 
og unge. Må Gud rigt velsigne jer alle for jeres offer og store hjælp.

bryllup for Édima og André
Den 7. oktober havde vi den store glæde at være med til vores søn 

og svigerdatters 

fantastiske, smukke bryllup i 
Sydafrika. Det var en stor glæde for os alle at deltage og se dem 
give hinanden deres ja på engelsk, som nu er deres fælles sprog. 
Selv om Andrè er fra Danmark, og Édima er fra Brasilien, bor 
de nu i Sydafrika.

Fremover udsendes nyhedsbrevet 2 gange årligt
Da det er meget dyrt med trykning og forsendelse af 
nyhedsbreve, har vi besluttet, at der fra og med det nye år kun 
vil blive sendt 2 nyhedsbreve om året. 
Takkebreve vil fortsat blive sendt hvert halve år. Desuden vil 
faddere for et barn eller en ung hvert år få tilsendt et billede af 
deres fadderbarn og sponsorbrev fra os i foråret og julehilsen fra 
børnene og sponsorbrev i november. 

Gæster
David Virgin fra Australien har i flere 
omgange været herude for at hjælpe til med 
det nye drengehus, hvilket vi er utroligt 
taknemmelige for.

Karen Margrethe, bodil, 
elsemarie og Kirsten fra 
danmark har været en tur i Kenya 
og se arbejdet og hjælpe til med 
forskellige ting og har dermed været 
til stor hjælp og opmuntring for NLAI.

stor festgudstjeneste

Som noget nyt har 
vi haft en ekstra 
linje for 8.- klasses 
elever med tilbud 
om yderligere 
bibelundervisning 
og undervisning 

i sang og musik, og om hvordan man kan fortælle 
sin livshistorie og holde en tale. 

I den forbindelse havde vi inviteret alle børn fra skolen med 
pårørende i kirke til en særlig søndagsgudstjeneste. De unge og 
børnene stod for dagen, hvor de med sang og tale formidlede et 
budskab fra Bibelen til forsamlingen. 
Efter gudstjenesten blev der serveret varm mad til de godt 
1400 fremmødte i kirken. Det var en stor dag, og de unge var 
taknemmelige over, at den forløb så godt.

Édima & André

david

Fra højre, Karen Margrethe, bodil, 
elsemarie & Kirsten

susanne & Leif 

Personlig hilsen

Nærmeste familie som deltog

To unge taler og tolker

Festgudstjeneste i kirken

Festgudstjeneste



skoleleder Jane skriver
Skolen har oplevet en meget travl tid de 
sidste tre måneder, fordi skoleåret blev 
afkortet pga. af valget i Kenya. 

New Life Africa 
International ś skole
I år var der arrangeret en 
udflugt til Gilgil for de børn 
fra alle klasserne, som havde 
klaret sig bedst eller gjort størst 
fremskridt i løbet af året. Det 
blev en god dag for dem og var 
desuden en måde at opmuntre 
andre elever til at gøre mere 
ved skolen i hverdagen. 

Graduation
De ældste elever i Nursery School, 
”top-klassen”, holdt en afslutningsfest 
for NLAI- og Tumaini-skolen, 
som var meget smuk og vellykket. 
Børnene, deres pårørende, personale 
og særlig indbudte gæster var til 

stede. Børnene havde 
de fine specielle dragter 
på, som hører til en 
sådan lejlighed. Det 
var endnu engang en 
opmuntring til børnene 
og deres pårørende, som 
ikke oplever så mange 
specielle dage i deres liv. 

 
Graduation for 8. klasse blev også en meget rørende og 
givende dag for børnene og de mange fremmødte. Alle børnene bar 
specielle dragter, 
og ved afslutningen 
afleverede hver elev 
fra 8. klasse et tændt 
stearinlys til hver 
elev i 7. klasse, som 
nu skal videre i 8. 
klasse. Alle børnene 
kommer tilbage i 
januar for at få deres 
eksamensresultat 
og få besked, 
om de skal videre i gymnasiet eller i gang med en kortere praktisk 
uddannelse.

spejderne fra NLAI-skolen skal deltage i landsstævne 
fra den 4.-8. december og håber på at vinde, så de kan deltage i 
Østafrika konkurrencen. 

dygtigste elev i NLAI-skolens historie
Philip Otieno fik den højeste og bedste karakter, 
der er givet, siden vi startede NLAI-skolen. Vi 
glæder os meget over det flotte resultat: 394 point på 
500-karakterskalaen. 17 andre elever havde 300 point 
og derover.  Det er skønt, at det går dem godt, og at 
mange nu skal starte i gymnasiet. 

Ledende social-rådgiver  
Kennedy skriver:
Nye børn på børnehjemmet
Michelle og Ruth er 2 piger, som i løbet af 
de sidste par måneder er kommet ind på 
børnehjemmet. De 
mangler hjælp fra 
en sponsor. Hvis du 

ønsker at hjælpe dem, kan du sende os 
en e-mail, og vi vil formidle historie og 
billede af et af børnene til dig.

Nye børn i NLAI 
Nursery school 
som mangler 
faddere
Børnehaveklassen har 
indskrevet 32 elever på 
NLAI - skolen & Tumaini 
Nursery ved lossepladsen, 
har  indskrevet 19 elever 
i baby klasserne, som 
starter i januar 2018. 

De mangler alle 
fadderskaber, så 
hvis du vil hjælpe 
en af disse små, 
må du endelig 
kontakte os.

Følgende er færdige med deres uddannelse: 
Antony er uddannet som pædagog og Caleb er færdig med 
læreruddannelsen. Tusind tak til alle, som har været faddere til 
disse unge mennesker og gjorde det muligt for dem at få skolegang 

og en uddannelse. I dag 
kan vi alle glæde os over 
det mirakel, det er, at unge 
mennesker, på grund af 
teamwork mellem Kenya og 
giverlandene, nu er klar til at 
tage hånd om sig selv og være 
med til at hjælpe andre.

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
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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 

valget i Kenya
Valget er endelig overstået, og præsident Uhuru Kenyatta er blevet genvalgt. Nu håber vi og beder om, at vi får en 
rolig tid i Kenya. Landet har været præget af en del uroligheder her og der, og flere er døde under kampe rundt i 
landet. Det bliver ikke en let opgave for præsidenten at lede landet, men vi beder om, at det må lykkes at genskabe 
roen og håbet om en lys fremtid for Kenya.

Projektleder eric skriver:
Det har været et udfordrende og spænden-
de år for NLAI`s projektleder, der sam-
men med hans team af ledere, har skullet 
tage hånd om de 70 ansatte og sørge for 
gennemførelsen af alle de daglige opga-
ver i NLAI . Gud har hjulpet os alle, og vi 
giver ham æren. Også i år er det lykkedes 
at udføre alle programmer med succes, 

og det er især en stor glæde at se, hvordan 8.-klasses eleverne 
har slået alle skolens karakterrekorder, på trods af de forhold 
børnene kommer fra, og de udfordringer de har i hverdagen.
På børnehjemmene med de 110 børn er de taknemmelige for, at 
alle får mad, tøj og et hjem, hvor de føler sig elsket og værdsat. 
Her kan de lave lektier, blive taget hånd om og få hjælp i forhold til 
deres sårbarhed og angående åndelige spørgsmål.

Børnene opøves også i at række 
ud til andre mennesker og til at 
besøge børnehjem og hospitaler. 

rugby
Drengenes rugbyhold rejste til Uganda for at deltage i en konkurrence, hvor de blev nummer 1 ud af 16 hold. 
Vi glæder os over alle de talenter, som vi ser at børnene har, og vi gør vort bedste for at opmuntre dem til at 

udvikle deres medfødte gaver. NLAI er glad for det nye hus, som dren-
gene ser frem til at flytte ind i først i det nye år. 
 
Må Gud rigt velsigne jer på alle måder.

Hilsen med Luk. 2, 11: ”I nat er jeres frelser, Kristus der er Herren, 
blevet født i Betlehem”.

De kærligste hilsener
Susanne og Leif Madsen

Gaver til missionsarbejdet 
Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A med: op til 15.600kr. 
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 - 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, 
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 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

NLAI ansatte synger

8. klasse

rugby holdet

Manager 
eric Mbugua


