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NYHEDSBREV 
fra Susanne & Leif Madsen

Indvielse af det nye drengehjem

Vi glæder os meget 
over den fortsatte 
vækst i NLAI, og vi 
takker Gud for alle 
partnere, sponsorer og 
andre støtter, som har 
bidraget til at få et helt 
nyt hjem til drengene 
op at stå. Hermed er et 
stort håb og mange års 

bønner gået i opfyldelse.
Vi takker myndighederne 
i Kenya for deres moralske 
støtte, i arbejdet for børnene. 
Ligeledes en stor tak for den 
overvældende opbakning 
ved indvielsen af det nye 
drengehjem.

Gæster
Vi er dybt taknemmelige til alle gæster, som ved deres besøg gen-
nem årene har været til stor hjælp og støtte. Vi sætter derfor også 
stor pris på de besøg, vi har haft i perioden januar til april i år. 

Ikke mindst tak 
til alle jer, der 
kom til indvi-
elsesfesten for 
drengehjemmet. 
Den opmun-
tring, styrke 
og energi, jeres 
besøg giver til 
arbejdet i NLAI, 
er uvurderlig!

Gode nyheder
Vi glæder os over at kunne meddele, at 2018 fik en spændende 
start. Således har NLAI kunnet sende 29 ud af 43 elever i 8. klasse 
videre til start i gymnasiet, hvilket er det største antal siden NLAI-
skolen startede. Ved Guds hjælp og ved hjælp af de mange spon-
sorer, som skaber det økonomiske fundament, er det muligt for de 
unge at komme videre og dygtiggøre sig.

Flere af de unge, som pga. for lavt karaktergennemsnit ikke kom 
på gymnasiet, har fået mulighed for en kortere uddannelse og for 
tekniske, praktiske kurser, som giver dem færdigheder, så de kan 
klare sig selv.
Børn fra NLAI deltog i Nakuru’s Rugby turnering for børn under 
14 år og vandt! Den bedste spiller var ligeledes fra NLAI.
Vi ser mere og mere, hvordan frivilligt arbejde bliver en vigtig del 
af vore unges tilværelse på college. De vil gerne række ud til deres 
næste og hjælpe med at afhjælpe de mange behov, der er omkring 
dem. Det er med til at udvikle deres ansvarsfølelse, åbne deres øjne 
for nye muligheder og er med 
til at skabe et socialt netværk 
uden for skolen.
På børnehjemmene sker der 
mange ting. Der øves i akro-
batik, der er et spejderhold, li-
gesom der afholdes forskellige 
foredrag. Endvidere har man 
aftendebatter og andagter, hvor 
børnene deltager i udviklende 
og inspirerende samtaler.

8. klasses elever 2017

Drengene sang for gæsterne

Spejder parade

Et af bordene til indvielsen



Vi vil gerne informere alle modtagere af 
nyhedsbrevet om nogle omlægninger i ar-
bejdet i New Life Africa International for 
vores (Susannes og Leifs) vedkommende.
Det er nu over 24 år siden, at vi rejste til 
Kenya med vores 5 børn. Det har været 

en fantastisk tid med kampe, men også med mange sejre, som vi 
takker og ærer Gud for. I de senere år har vi følt tidspunktet nærme 
sig for en tilbageflytning til Danmark og oprette basen for vort 
arbejde her, men med kortere ture til Kenya. Vi har oplevet Guds 
fred og fået vished for, at dette tidspunkt nu er kommet. Vi vil stadig 
arbejde som missionærer i 
New Life Africa International 
i tæt samarbejde med vores 
ledergruppe i Betania kirken i 
Blåhøj og bestyrelsen i Kenya. 
Vi holder løbende kontakt med 
NLAI ’s ledergruppe i Nakuru 
gennem samtaler på skype og 
whatsapp. Desuden mailer vi 
sammen i hverdagen. Vi vil 
også fortsætte vores møderejser 
i Danmark og i udlandet. 

Den største ændring er således, at vi flytter adresse. Vi fortsætter på 
den måde vores arbejde i NLAI med samme mål: ”at rejse fremti-
dens ledere” i Kenya. Vores hovedkontor vil fremover være i Aal-
borg, hvor vi også vil bosætte os. I den senere tid har Leif været ramt 
af stress og udbrændthed. Han har derfor brug for en tid med mere 
ro uden alt for mange forpligtende aktiviteter. Dog ser vi fremtiden i 
møde med håb og forventning om en spændende tid, med nye anled-
ninger til at besøge kirker og andre interesserede grupper, både i DK 
såvel som i udlandet. Vi og vores familie ser frem til en ny tid med 
ønsket om, at Gud fortsat må bruge os i sin tjeneste både i Danmark, 
Kenya og andre lande. 

Familieforøgelse
D. 21 januar kom vores 7. barnebarn til verden. Det var 
Malene og Stefan som fik en dejlig dreng. Det er deres 3. 
barn Elliot. Sidst men ikke mindst tak for jeres hjælp, med 
at støtte den store medarbejdergruppe i Kenya, som hjælper 

med at få alle aktiviteter 
til at gå godt hver dag. 
Tak til alle venner 
af NLAI for jeres 
kærlighed og forbøn. 
Tak for fortsat forbøn 
for os og arbejdet i 
NLAI. Gud velsigne jer!

Gæster på besøg
Sidst i februar ankom en gruppe på 30 danskere, som var i Kenya i 
3 uger, hvor de oplevede mange spændende ting både sammen med 
børnene og i den vilde natur. En mindre dansk gruppe ankom nogle 
dage tidligere.

Derudover var David og Janice fra Australien, 
Jackie & Roger og Angela fra UK, Kristinn og 
Snorri fra Island på besøg, og alle var med til 
indvielsen af det nye flotte drengehjem. Ved 
indvielsen deltog endvidere folk fra NLAIs 
bestyrelse, gæster fra Kenya samt mange fra 
de offentlige kenyanske myndigheder. 
Det var en overvældende dag for alle. Susanne 

deltog også, og alle var 
selvfølgelig glade for at se 
hende igen. 
Drengene var glade. De 
underholdt med akrobatik 
og havde også lavet deres 
egen sang. 
Desuden var der flere kor 
som medvirkede samt 
mange andre positive 
indslag.  Det blev en 
fantastisk dag, og et 
stort arrangement, som 
medarbejderne stod for. 
Flere hundrede mennesker 
deltog og alle fik varmt mad 
og alt forløb godt.
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Fadderskaber
Som sponsor eller fadder kan du månedligt give fra kr. 100 og op til 
kr. 360 for et skolefadderskab, kr. 700 for et barn på børnehjemmet, 
eller du kan vælge at sponsorere en af de unge på en videregående 
uddannelse, hvor det månedlige beløb er højere men beløbene kan 

deles mellem 
flere faddere. 
Hvis du er 
interesseret, 
vil det glæde 
os meget at 
modtage en mail 
fra dig. 
Vi vil derefter 
sende dig 
oplysninger 
om et barn 

eller en af de unge samt et billede, så du bedre kender barnets/den 
unges baggrund. På forhånd tak til alle faddere, som modtager dette 
nyhedsbrev, for at I vil være med til at støtte NLAI’s arbejde gennem 
et fadderskab. 

Skolen
Alle eleverne 
klarede deres 
eksamener. 
De var derfor 
glade for at 
komme videre i 
skolesystemet, 
og over gensynet 
med hinanden 
efter en lang ferie 
(juleferien) som 
er sommerferie 
herude. Skolen 

har deltaget i drama og idræt på højt plan, og alle var stolte over at 
medvirke. Spejderne deltog i en 3 dages konkurrence, som de vandt, og 
de går nu videre til en konkurrence på et højere niveau. En stor tak til alle 
jer, som har doneret uniformer og andet spejderudstyr! På NLAI-skolen 
har børnehaveklassen nu fået et nyt navn: Pre-primary School 1 og 2, 
hvor der i januar 2018 startede 29 børn. Det samme gælder klasserne på 
Tumaini-skolen, hvor der nu er optaget 21 nye børn, som således går en 
lysere fremtid i møde. På vegne af de ansatte lærere siger vi mange tak 
for jeres besøg og hjælp på mange måder.

Nye drenge på NLAI Boys’ Home
Åbningen af det nye drengehjem har givet mange nye drenge fra 

gaden mulighed 
for at få hjælp og 
trøst i deres udsatte 
tilværelse. NLAI 
vil være med til 
at formindske 
kriminaliteten på 

Nakurù s gader gennem at hjælpe drenge, som ellers ville være 
endt som kriminelle og med risiko for at ende i fængsler. NLAI’s 
mål er at se drenge blive forvandlet og udvikle sig til fremtidige 
ledere. Derfor har vi brug for mange, der vil være med til at støtte 
dem, både økonomisk, åndeligt og moralsk. Kun en måned efter, 
at vi åbnede det nye hjem for drengene, er 3 nye drenge flyttet ind. 
2 drenge på 12 og en på 10 år. Drengene er allerede faldet godt til 
og er indskrevet i NLAI skolen, hvilket vi glæder os meget over.  
Ifølge myndighedernes børnekontor er der stor mangel på hjem for 
drenge i Nakuru. Vi ved, at mange flere drenge er på vej. 
 

Nye unge som starter på uddannelse
11 unge, som er færdige med gymnasiet, vil 
påbegynde videregående uddannelse i maj 2018. De 
tager nu it-kurser som forberedelse til deres videre 
uddannelse. Tak til jer som støtter dem. I øjeblikket 
mangler vi flere, som kunne tænke sig at blive faddere 
for denne gruppe, for at økonomien kan hænge 
sammen.

Volontører og anden hjælp
Der har igen været mange herude i Nakuru, som volontører, og 
vi takker Gud for hver enkelt af dem. De er alle til stor hjælp. 
Lige nu er Jonathan fra Tyskland her. Karen Margrethe har været 
her igen. Vores præst fra Betania KirkeCenter i Blåhøj, Morten 
Patrzalek, var også på besøg sammen med René og opmuntrede 
medarbejderne i NLAI og talte 
i Filadelfia-kirken. Jakob Jensen 
har været ude at gennemgå og 

hjælpe med at færdiggøre regnskabet 
for 2017, og han fandt det i fin orden. 
Tusind tak.

Tumaini Pre-Primary School 1

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

NLAI Pre-primary School 1

Du kan gøre en forskel!

Morten & Jakob

Karen Magrethe

Jonathan



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 

Vigtigt!
Da vi efterhånden har mange bygninger: ( pigehjem, skolebygninger og nu drengehjem ) har vi brug for en del midler 
til vedligeholdelse og derfor opretter vi en ny post i rubrikken bag på bladet som hedder: Vedligeholdelse og drift. 
Hvis ikke du ønsker nyhedsbrevet fremsendt eller ønsker at få den på E-mail i stedet, vil vi meget gerne høre fra dig 
Giv os venligst din E-mail adresse, hvis du foretrækker det.

BRØNDBORING
Vi er meget taknemmelige for al økonomisk støtte til arbejdet, da der hele tiden er behov. Således har vi længe 
tænkt på en løsning af problemet med vandforsyningen. Efter færdiggørelsen af det nye dejlige drengehjem, er 
det nu tid at gøre noget ved vandforsyningen. Vi har et problem med at få nok vand på den grund, hvor skolen og 
børnehjemmet ligger. Her befinder sig dagligt ca. 600 personer med behov for drikkevand samt vand til toiletterne. 
Desuden skal der bruges vand til madlavning og opvask for de 600 personer. Derudover er der 110 børn på bør-
nehjemmet og en del på Krisecenteret, som alle skal vaskes og have adgang til bad og toilet hele døgnet. Behovet 
for en ny brøndboring er derfor ved at være akut, hvorfor vi beder om jeres støtte til dette. Vi er taknemmelige for 
alle beløb, små såvel som store. Med egen vandforsyning vil udgifterne til vand fra det offentlige blive væsentlig 
reduceret og vi vil være sikker på at have nok vand. Mærk: Brøndboring.

Unge som har færdiggjort deres uddannelser
Følgende unge har afsluttet deres uddannelse:

• Jane W. Diploma in food and beverage – uddannelse indenfor fødevarer 
• Brency E. Diploma in Kenya nursing – sygeplejerske
• Desuden er Sylvia færdiguddannet som diætist.

( Både Sylvia og Jane kommer fra NLAI’s pigehjem. ) Vi er taknemmelige over for Gud og takker alle jer, 
som har været deres faddere. For al den hjælp de har fået, og for at de nu er færdige med deres uddannel-
ser. De er således godt rustede til deres videre færd i livet. Stor tillykke til jer, kære venner, som har stået 
bag dem i så mange år og en stor tak fra hjertet for jeres fantastiske hjælp. 

Må Gud rigt velsigne jer på alle måder.

Hilsen med Esajas 12, 2a: Du er min 
frelser, jeg stoler på dig.

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
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. 
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
Vedligeholdelse og drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frit beløb
Arbejdet generelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frit beløb

Sylviah

Jane Brency


