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NYHEDSBREV 
fra Susanne & Leif Madsen

Brand i 
Drengehuset
D. 29 januar 2019 
fik vi en trist besked 
om, at der var op-
stået brand i øverste 
etage på det nye 
drengehus, som var 
påsat af 2 små piger 
fra skolen. Det skete 
midt på dagen, 
hvor alle drenge 
var i skole, så vi er 
taknemmelige for, 
at ingen mennesker 
kom til skade. 
Det var i drenge-
nes sovesal, at det 
startede, og selvom 
brandvæsenet kom 
forholdsvist hurtigt, 

så nåede branden at få godt fat i tagkonstruktionen, og hele sovesa-
len sammen med drengenes private ting brændte væk. Det meste af 
tagkonstruktionen og alle tagplader samt hele solenergi systemet til 
varmt vand, som var på taget, blev ødelagt.   

Venner klar til at 
hjælpe
David Virgin fra Australien 
havde allerede booket sin billet 
for at komme ud og hjælpe os 
med renovering af pigehuset, 
men han kom så til at hjælpe 
med genopbygningen af dren-
gehuset i stedet. 
Jona & Billy, Hjørdis & 
Daniel samt Meta & Svein, 
var lige ankommet til Nakuru 
by, samme dag som branden 
opstod. 

De var til stor 
hjælp og op-
muntring, både 
for børnene 
og de ansatte, 
som var meget 
chorkerede. 
De satte også 
med det same 
en indsam-
ling i gang på 
Færøerne og vi 
meldte det ud til mange andre på facebook og andre kanaler. 
Det er første gang vi har oplevet brand i nogle af de 4 store bygnin-
ger som NLAI har, men det var aftalt at en forsikringsmand skulle 
komme og vurdere bygningerne og give tilbud på Forsikring, om 
fredagen i samme uge som branden opstod om tirsdagen. 
I første omgang ærgede vi os over, at vi ikke have drengehuset 
forsikret og vi bad til Gud om hjælp med at få midler indsamlet til 
genopbygningen af det ødelagte. 
Den “himmelske” forsikring virkede fantastisk hurtigt og vi vil 
hermed gerne sige tusind tak til alle, som har hjulpet med midler 
til genopbygning efter branden, og vi kan med taknemmelighed i 
vores hjerter sige, at alle udgifter dertil er betalt og huset er klar til 
drengene igen.

Gud vender det til velsignelse 
Det som først så ud til at være 
meget ødelæggende og destruk-
tivt, har Gud vendt til velsignelse. 
Branden gav anledning til meget 
omtale af drengehjemmet og 
NLAI i det hele taget. 
Mange donerede penge til genop-
bygning, men i forbindelse med 
omtalen blev flere personer også 
fadder/sponsor for børn i NLAI. 

Brand i drengehuset 

Efter branden 

Jona, Meta, Svein, Daniel, Billy og Hjørdis

Nyt tag med solvarmeanlæg 

David og Kennedy  



Vi oplevede en hel fantastisk påske her 
i Aalborg sammen med hele vores nære 
familie.
For første gang havde vi mulighed for at 
have alle vores børn, svigerbørn og bør-
nebørn, i alt 20 personer, samlet i vores 

hjem i Aalborg. (Også Edima og André fra Sydafrika var med, da 
de havde ferie i Danmark.). Vejret var fantastisk, så vi kunne lave 
forskellige lege i haven, gå ture og hygge os sammen.

Citykirken i Ålborg
Det går også godt med at have kontor i Citykirken. Vi er også med i 
en af grupperne i kirken, og Leif er med i en “mandegruppe”, hvil-
ket han er meget glad for. Vi deltager ofte på Classic møderne, hver 
anden torsdag. Igennem disse arrangementer har vi efterhånden lært 
mange forskellige fra kirken at kende. 

Volontører i NLAI
Karen Margrethe og 
Angela var igen i Kenya 
i en længere periode i 
begyndelsen af 2019. 
De er begge til stor hjælp 
på skolen og på børne-
hjemmene. 

25 års jubilæumsfest i Betania Kirkecenter

Søndag d. 31 marts 2019 var en fantastisk dag, hvor vi samledes for 
at takke Gud for hans store trofasthed imod os og arbejdet i NLAI. 
Mere end 250 mennesker 
var mødt op i vores ud-
sender menighed: Betania 
Kirkecenter i Blåhøj.
Heraf var en stor del 
gæster, som ikke normalt 
kommer i kirken, men som 
støtter NLAIs arbejde på 
den ene eller anden måde. 

Vores venner Angie, 
Jackie og Roger, som 
gør et stort arbejde 
for NLAI i England, 
var også til stede og 
havde samtidig lidt 
ferie i Danmark, hvor 
vi tog dem  med rundt 
at se serværdigheder 
og besøge venner og 
familie. 

Frivillige fra Betania 
havde pyntet op og 
gjort det festligt, og 
de sørgede for varmt 
mad til alle delta-
gere. Dagen startede 
med gudstjeneste kl. 
10.00, hvor der først var lovsang, og så fik Susanne og Leif god 
tid til at fortælle om arbejdet og specielle højdepunkter i de 25 år, 
som er gået.

Betanias Ydremissions kasserer Willy 
Højgaard gav en beretning om øko-
nomien i NLAIs arbejde og om Guds 
store trofasthed i det daglige arbejde 
og i de store trosprojekter og takkede 
for godt samarbejde. 

Pastor Morten talte specielt til Susanne 
og Leif og gav os gode ord med på 
vejen, og hele kirken bad for os, så det 
var en stærk formiddag. Om efter-
middagen var der en del som havde 
hilsener og taler.

På et tidspunkt om formiddagen 
bad Leif de folk, som havde været i 
Kenya for at se NLAIs arbejde, om 

at rejse sig. Ca. halvdelen af forsamlingen havde på et eller andet 
tidspunkt besøgt os i Kenya og kendte meget godt til arbejdet. Vi 
er taknemmelige over alle som deltog i jubilæet og takker for alle 
gode ord og gaver, som vi fik.

Møde i Classic i Citykirken i Aalborg
Citykirken i Aalborg 
er den kirke vi 
kommer mest i, nu 
efter vi er flyttet fra 
Kenya til Aalborg.
Vi har fået en dejlig 
indgang i kirken og 
føler os hjemme her. 
I begyndelsen af 
maj, fik vi lov at 
fortælle om NLAI 
på et Classic møde, 
som er et møde, der 

bliver afholdt hver anden torsdag. Der kommer mellem 60 og 80 
personer, hvoraf hovedparten er pensionister. Igen oplevede vi stor 
åbenhed og interesse for NLAIs arbejde i Kenya. 

Susanne & Leif 

Personlig hilsen

Persondata
Betania KirkeCenters Ydremission tager beskyttelse af dine 
data alvorligt. Derfor har vi en privatlivspolitik, som du kan 
se på: http//betania.dk/privatlivspolitik/

Hele familien samlet i påsken 

Middag til jubilæumsfesten 

Willy Højgaard 

Classic

Pastor Morten 

Jubilæumsfest

Angela Karen Magrethe

Bent Ole byder os velkommen 

Roger, Angie og Jackie 



Møderejse på 
Færøerne
D. 10. – 20. maj havde 
vi den glæde at være 
på møderejse på Færø-
erne sammen med vores 
missionskasserer Willy 
Højgaard og hans hustru 
Marie. Vores venner Jóna 
og Billy medvirkede også 
på flere møder, hvor Jóna 
fortalte om fadderskaber 
og Billy sang. 
Det var dejligt at få lov at 
vise Marie og Willy rundt 
på de smukke øer på Fær-
øerne, hvor de også havde 
anledning til at møde 
mange kirker og mange af 
vores venner. Vores ven 
Bjørg, som gør meget for 
NLAI på Færøerne, havde 
planlagt 7 arrangementer 
på Suderoy, og Tummas 
hjalp os med planlægning 
af de andre møder rundt 
omkring på Færøerne.  På 
9 dage havde vi 14 møder/
arrangementer + private 
besøg, så tiden fløj af sted 
og Gud velsignede alle 
aktiviteterne og lod os få 
endnu flere kontakter på 
Færøerne. Færøerne er tæt 

på at dække 1/4 del af de daglige udgifter i NLAI, så vi ser Herrens 
visdom i, at han ledte os til Færøerne for knap 20 år siden, og at vi 
nu kommer der ca. hvert andet år. 

Tur til Kenya
Susanne og hendes søster 
Inger var på en kortere tur 
til Kenya i januar for at 
tilse arbejdet og have mø-
der med ledere og ansatte.
Det stod godt til, og 
tingene gik godt på de 
forskellige afdelinger af 
arbejdet. 

NLAI har dygtige ledere, 
som efterhånden har me-
get erfaring. 
Børnene og de unge 
trives godt, og børnene i 
skolerne bliver dygtigere 
og dygtigere. 
Det betyder det glædelige, 
at flere og flere kvalifice-
rer sig til at gå i gymnasiet 
og tage videregående ud-
dannelser, men det betyder 
også at det koster flere 
penge at betale for uddan-
nelserne. 

Færinger fejrer jul sammen med børnene fra 
NLAIs børnehjem
I forbindelse med 
julen 2018, var en 
gruppe på 11 perso-
ner fra Færøerne i 
Kenya i 2 uger.
De gjorde utroligt 
meget for børnene, 
de fattige familier og 
kvinder, som har til-
knytning til NLAI.
De var til stor op-
muntring og glæde 
for alle børn og voksne i NLAI, og de var med til at gøre det til en 
uforglemmelig jul både for børnene, men også for dem selv. 
Vi mødte disse mennesker på vores møderejse på Færøerne, og 
det var tydeligt at opholdet i Kenya havde gjort et fantastisk stort 
indtryk på dem.

Annika skriver:
I juleferien rejste en gruppe fra Færøerne til Kenya, for at holde 
jul sammen med børnene på NLAI.
Det var en fantastisk oplevelse. Vi fik især lov at bruge tid sam-
men med børnene fra pige- og drengehjemmene. 
Vi lavede et program sammen med medarbejdere fra NLAI, så 
vi fik lov til at prøve forskellige ting. Vi legede med børnene, 
spillede masser af fodbold, hyggede og delte Guds ord med 
dem. Vi fik også mulighed for at besøge krisecentret og de små 
skønne børn. 
Det var en meget 
speciel oplevelse at 
besøge lossepladsen 
og se, hvordan men-
nesker lever i ekstrem 
fattigdom. Dog var 
det fantastisk at se 
skolen, som NLAI 
har startet for fattige 
børn og at få lov til at 
møde nogle af fami-
lierne. Det var rigtig 
dejligt at kunne gøre 
en forskel for nogle af familierne og give dem mad til julen. 
Vi fik lov til at hjælpe med at pakke gaverne til julefesten. Det 
var en meget speciel oplevelse at holde jul sammen med børne-
ne. Det var en stor fest, med god mad, sang og underholdning. 
Den glæde de udstrålede, da de fik deres pakker, var ubeskri-
velig. Det rørte virkelig vores hjerter. Vi fik også mulighed for 
at besøge nogle sponsorbørn. Det var meget rørende at kunne 
videregive en hilsen og gaver til rigtigt mange børn.
Alt i alt en uforglemmelig oplevelse. Man kan vist roligt sige, 
at nogle af os tabte vores hjerter i Kenya og glæder os til at 
komme på besøg igen.

KH.
Gruppen fra Færøerne 

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.

Ang. udsendelse af nyhedsbrevet
Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsbrev, eller hvis du hellere 
vil have den tilsendt på E-mail i stedet for med post, beder vi dig 
give os besked på: nlai.nakuru.kenya@gmail.com

Billy, Jóna, Willy, Marie, Bjørg 
& Susanne på Færøerne 

Leif fortæller om 
arbejdet 

Færøerne

 Inger

Hans Erik, Heidi, Anna Sofía, 
Rebekka, Leif, Annika, Áron, 
Jákup og Ansy 

Maduddeling

Susanne



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 

Nye elever i NLAI Skolerne
I begyndelsen af januar hvert år starter ca. 55 nye elever 
på de 2 NLAI skoler. Flere og flere fortsætter videre i 
gymnasiet og videregående uddannelser, så vi mangler 
hele tiden nye sponsorer / faddere for børnene. Dette år 
er 24 nye elever startet på gymnasiet, så NLAI for 
tiden betaler for 97 elever på gymnasier. 

7 unge fra NLAI er startet på videregående uddannelser
Dorit & Winnie:  Fashion and design (College)
Mary and John: General agriculture (College) 
Julie: Hair and Beauty (College)
Brian: broadcast journalism (College)
Lorence: Physical Education (University)

4 nye drenge på børnehjemmet
Efter færdiggørelsen af drengehjemmet har vi plads til ca. 85 drenge 
i stedet for kun 45, som vi havde før. Dette kræver ikke blot ekstra 
m2, men personlige fornødenheder, flere ansatte på børnehjemmene 
og dermed større udgifter for NLAI. Derfor er antallet af nye børn, 
vi kan tage ind afhængige af nye støtter/faddere. Hvis du ønsker at støtte et af børnene på børnehjemmet eller 
skolen, er du altid velkommen til at henvende dig til: newlifeafricainternational@gmail.com - sammen kan 
vi være med til at gøre en endnu større forskel. 

Kennedy skriver: Skoleferier på NLAI
Efter to-tre måneders hårdt arbejde i skolen, ser drengene og pigerne 
fra New Life Afrika Internationals Børnehjem igen frem til en mere 
afslappende periode sammen med deres husfædre og –mødre og andet 
personale på børnehjemmene. Ferierne giver mulighed for mere nære 
relationer og for at udforske andre talenter. En typisk ferie på NLAI har 
aktiviteter som Miljødag, hvor børn og personale rydder op i nærområ-
det, cykling, madlavning, talentshow, indendørs spil og lege og udendørsaktiviteter som rugby, fodbold og svømning. Disse aktiviteter er meget 
vigtige, men vi har svært ved at fortsætte med dem. Der findes kun få eller ingen sponsorer til at finansiere dem, desværre. Vi takker for al den 

støtte, vi måtte få til dette gode formål. Vi håber, at kunne blive ved med at få 
børnene og de unge til at glæde sig til ferierne.

Venlig Hilsen Kennedy – ledende socialrådgiver. 

Hilsen med Rom. 8,28 : Gud kan få det bedste ud af alting, når det gælder 
dem som elsker ham.

Kærlig Hilsen
Susanne og Leif Madsen

Gaver til missionsarbejdet 
Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A med op til 16300 kr./år pr. person.  
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: leifnlai@gmail.com
newlifeafricainternational@gmail.com 
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

Babyclass på 
Tumaini skolen 

Ferie aktivitet 

Dorit

Duncan

John

Mike Clinsman John

Julie , Winnie & Mary Brian

Babyklasse i NLAI 

Hygge med spil 

Lorence


