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Vi vil fra NLAI ønske 
alle, som modtager 
Nyhedsbrevet, en 
glædelig jul og et 
rigtig godt nytår. Må 
juletiden fylde jeres 
hjem med forventning, 
jeres hjerter med fred 
og kærlighed og jeres 
liv med glæde og latter. 
Må denne jul minde 
os om Jesus, som blev 
født og kom til jorden 
for at bringe håb og 
frelse igennem troen 

på Ham. Der er ikke så meget andet, vi kan sætte vores lid til, 
men kun troen på Ham, som kan give liv og håb for fremtiden. 

En særlig hilsen fra den daglige leder af 
pigehjemmet MaryAnn ”Begyndelsen af Corona-
pandemien var de mest mørke tider, vi nogensinde har oplevet på 
børnehjemmet. Der var meget angst, og børnene havde forskellige 
fantasier og opfattelser om det hele, som for eksempel: 
Når alle var bedt om at blive hjemme fra arbejde, ikke kun i Kenya, 

ville det så komme til at påvirke spon-
sorernes arbejde i deres land. Ville der 
stadig komme penge, så børn og ansatte 
kunne fortsætte med at være i NLAI?
Ville medarbejderne blive afskediget, og 
de børn, som boede på børnehjemmet, 
ville de blive sendt ud på gaden, eller 
hjem til forhold, som de ikke ønskede at 
leve under, på grund af forfærdelige ting 
de havde oplevet i deres såkaldte hjem?  
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fra Susanne & Leif Madsenfra Susanne & Leif Madsen

Ville børnehjem blive lukket, pga. 
forsamlingsforbud? Ville medarbejderne ikke kunne få 
deres løn, fordi der ikke kom flere penge til arbejdet? 
Måske ville sundhedsfaciliteterne blive overbelastet, fordi der var 
for mange syge, så der ikke var plads til flere syge?
Mange børn troede, at folk fra andre lande var permanent 
udelukket fra at komme og besøge Kenya igen.   
Generelt var alt svært, for ingen vidste, hvad de skulle forvente, 
men vi takker Gud for, at han gav os håb hver dag. Der var mange 
varme hilsner fra missionærerne Susanne og Leif, som ofte sendte 

opmuntringer og kærlige ord. De sørgede som sædvanlig også for, 
at der blev sendt penge, hvilket var muligt, på grund af alle dem, 
som trofast betalte til NLAIs arbejde. 
Det bevirkede, at børnene havde, hvad de havde brug for, både mad 
og tøj, samt ekstra til spil og kreative ting, som blev lavet i denne 
lange periode, hvor de ikke kunne gå i skole. Tak, fordi I løftede 
byrden på en utrolig måde, og var nærværende, selv om I var langt 
væk. På grund af denne omsorg har vi med fred og ro i sindet, set 
børnene kunne lære nye ting, og være aktive på så mange måder. 
De har lært så meget nyt og læst bibelen, og lært om Guds godhed 
og omsorg for os alle. Vi må sige, at vores tro og tillid til Gud er 
vokset igennem denne svære tid. 
Tusind tak til jer alle endnu engang, må Guds velsignelse flyde til 
jer alle. 
Venlig hilsen
MaryAnn og medarbejderne på 
børnehjemmet”Hygge hos pigerneLeg i NLAI - pigehjem

Drenge og piger fra NLAI - hjemmene

MaryAnn

JulehilsenJulehilsen



Vi og vores familie har det alle godt 
og er sunde og raske og oplever Guds 
trofasthed på alle områder af vores liv. 
På grund af Corona er mange ting lavet 
om og aftaler aflyst, men nogle arrange-
menter er heldigvis blevet gennemført.

Møder
I august måned 
deltog vi på SMF ś 
(Sundhedspersonalets 
Missionsforenings) 
årsstævne, hvor vi også 
fik lov at fortælle om 
arbejdet i NLAI.
SMF har igennem 27 år 
været til stor opmuntring 
og støtte for os og 
NLAI, og det har været 
meget inspirerende 
og opmuntrende 
at deltage på deres 
stævner og mødes med 
missionsinteresserede fra andre kirke sammenhænge.
I september var vi inviteret til LMF stævne (Lærernes 
Missionsforening) i Skjern, hvor vi mødtes med andre missionærer 
og interesserede, og det blev igen en spændende dag. Vi havde 
planlagt en møderejse til Færøerne i oktober, men måtte aflyse den 
igen på grund af Corona. 
I begyndelsen af november havde vi et godt møde for seniorerne i 
Apostolsk kirke i Aalborg, hvor der var en meget god tilslutning. 
Og vi følte os rigtig godt modtaget. 
Sidst i november talte vi i Classic, som er en samling hver anden 
torsdag i Citykirken i Aalborg, hvor 50 – 80 seniorer samles til 
møde.

Der blev vist 
PowerPoint og 
Guds ord blev 
forkyndt og 
vi fik mange 
opmuntrende 
ord med os. Vi 
er blevet rigtig 
godt modtaget 
og føler os meget 
velkommen i 
Citykirken.

Indsamlinger
Da vi ikke har haft muligheder for at afholde så mange møder i 
år, er vi taknemmelige for at se, hvordan Gud på andre måder har 
sørget for, at NLAI kan få støtte til at hjælpe så mange mennesker. 
I juli havde Bjørg Av Rana og andre gode venner på Færøerne 

arrangeret forskelligt 
for at indsamle penge til 
hjælp til maduddeling i 
Kenya. De organiserede 
en sponsor gåtur på 75 
km, drive in koncert med 
musik og sanggrupper, som 
tilbød sig gratis, auktion 

over forskellige ting og sager, de havde fået doneret fra forskellige 
firmaer og forretninger, og salg af kaffe og mad. I alt indsamlede de 
85.000 kr. til hjælp til indkøb af mad til uddeling til de 724 fattige 
familier i Kenya, som NLAI har kontakt til gennem skolerne. 
Tusind tak for alle de flotte bidrag, som har gjort en stor og 
 mærkbar forskel for de trængte familier i en svær tid

Sidst i oktober var vi på besøg på 
Billesborg skolen i Køge, da de havde 
en pengegave, som de gerne personligt 
i børnenes nærvær, ville give til NLAIs 
arbejde. De havde haft sponsorløb på 
skolen og de indsamlede i alt 29.839 kr. 
Fantastisk.

I Australien har venner af NLAI 
indsamlet ca. 17.000 kr. til hjælp 
af betaling af solvarme anlæg til 
pigehuset, blot ved at invitere venner 
og bekendte til ”morning tea” og 
sælge håndlavede juleting og sager.

Støtte til Syskolen fra den Færøske regering
NLAI har i mange år haft 
syskole med 40 – 45 fattige 
unge, som ikke har fået så meget 
skoleuddannelse. 
Igennem tiden er hundrede af 
unge kvinder gået igennem 
skolen og har bestået flere 
statskontrollerede eksamener i 
design og syning.  
Det bedste er, at så godt som 
alle (over 90 %) af dem, som har 
gennemgået uddannelsen, har 
fået arbejde eller er startet op 

som selvstændig syerske, og de kan dermed forsørge deres familie. 
Det har aldrig lykkedes NLAI at rejse støtte til disse unge kvinders 
uddannelse, bortset fra en eller 2 faddere, så vi har måttet tage af de 
ikke øremærkede driftsmidler for at få syskolen til at køre. 
For 5 år siden lykkedes det på en 
fantastisk måde at få Kavli Fonden fra 
Norge til at støtte syskolens drift i 4 år i 
træk, hvilket udløb i 2019. I 2020, har vi 
ikke haft nogen støtte og måtte igen tage 
af de ikke øremærkede midler, da vi ser 
det er en meget vigtig skole og en god 
uddannelse for de unge. 
Vi har så ansøgt udenrigsministeriet 
på Færøerne om hjælp og har lige fået 
besked om, at de i første omgang har 
bevilget at sponsorere driften af syskolen 
i 2021. Det er vi meget begejstrede og 
taknemmelige over, så får vi se angående 
2022, når den tid nærmer sig. 

Personlig hilsenPersonlig hilsen

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

Flytning af bank
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.

SMF stævne

LMF stævne - Leif fortæller

Bjørg på sponsor gåtur

En af eleverne

Lynah Mato, 
leder af Syskolen

Salg i Australien til 
NLAI

Pengegaven 
overrækkes

Classic i Aalborg Citykirke



Corona i Kenya             
Lad os fortsat bede om en god udvikling i Kenya med hensyn til 
Corona, så færrest muligt bliver syge eller dør, og at hverdagen 
snart må vende tilbage, så de arbejdsløse kan komme i gang med at 
arbejde igen.
Kenya har været meget mere og meget længere nedlukket end Dan-
mark, så det er gået utrolig hårdt ud over erhvervslivet, så mange er 
stadig arbejdsløse og lider under fattigdom.  

Maduddeling
De 724 familier, 
som NLAI har 
kontakt til gen-
nem skolebørne-
ne, har modtaget 
madvarer siden 
maj og hver 
måned frem til 
december 2020. 
Denne gave 
har været til 
uvurderlig hjælp 
for alle disse 

familier. Selvom skolerne åbner for alle klasser i januar 2020, og 
skolebørnene får 2 måltider mad, så er der stadig mange af familier-
ne, som har mistet deres arbejde. Derfor vil der stadig være brug for 
maduddeling, og hvis vi får midler ind til det, vil vi gerne fortsætte 
i den udstrækning, der er midler til.
Vi er blevet fortalt, at I Nakuru er NLAI den eneste organisation, 
som stadig deler mad ud hver måned.

Skoleleder Jane Makena skriver:
Covid-19 Fik hele verden til at stå stille             

”Kenya rapporterede sine første 
Covid-19 tilfælde den 12. marts 
2020. Erhvervslivet blev meget 
påvirket af dette og blev aldrig det 
samme igen. Økonomien og uddan-
nelsessektoren var hårdest ramt. 
Skolerne i Kenya blev tvunget til at 
lukke i mange måneder. I oktober 
blev alle 4. og 8. klasser kaldt til-
bage af regeringen, for forsigtig at 

afprøve, hvordan det ville gå og se, om det er muligt for regeringen 
at åbne op for alle klasser i skolerne til januar 2020.

Nogle skoler har indberettet covid-19 smittetilfælde blandt lærere 
og elever. Uddannelsessektoren har lidt meget under Corona, og 
mange børn og unge er tvunget til at gå klasser om igen, da skole-

året blev så kort. Børn 
og lærere i skolerne skal 
bære mundbind, vaske 
og afspritte hænder og 
holde afstand. 
Jeg takker Gud for, at 
ingen fra skolen i New 
Life Africa Interna-
tional indtil nu har haft 
covid-19.

Bed til, at alt vil gå godt, når alle skoleklasser genoptages den 4. 
januar 2021. 
Må Gud fortsætte med at beskytte NLAIs ledere, familier, medar-
bejdere og sponsorer fra denne pandemi.” 

NLAI-Børnehjemmene             
Børnene har det godt og er raske 
og friske, selv om det har været 
en meget svær tid for dem alle. 
Personalet har været meget kreative 
og forstående over for situationen 
med ingen skolegang og ingen 
aktiviteter udenfor skolegården. De 
har lært 

nye ting, både inden for mad, syning, strik, 
tegning, sang og dans, samt læst bøger og 
læst i bibelen. NLAI Hjemmene blev fyldt 
med glæde og forventning om, at det snart 
bliver bedre, så de kan komme i skole igen. 

Færdig uddannet sygeplejerske         
Susanne Kamau, som ikke havde mulighed for at få en uddannelse, 
på grund af fattige forhold i hjemmet og mange søskende, er nu ble-

vet færdig med sin sygeplejerske-
uddannelse med støtte fra NLAI. 
Det er en stor taksigelse for Su-
sanne og hendes familie, at der nu 
er en i familien, som er uddannet 
og kan hjælpe hendes søskende 
videre med deres uddannelser. 
Andre unge er næsten færdige 
med uddannelse, men på grund af 
Covid-19 situationen i Kenya har 
mange uddannelsessteder været 
lukket ned i en periode, og dette 
har medført en forlængelse af deres 
studie-tid. 

Unge startet på uddannelse i november            

• Mercy - Diploma i Community 
health.

• Clinton - Hair & Beauty

Ang. udsendelse af nyhedsbrev
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

Maduddeling

Støt maduddeling
Hvis du ønsker at støtte maduddelingen, kan du hjælpe ved 
at indbetale et beløb øremærket: ”NLAI, Maduddeling” og 
sende det til vores danske missionskonto: Reg. nr. 9712 Konto 
nr. 0741793075, eller på Færøerne: Reg. nr. 6460 Konto nr. 
0001759002. MobilePay nr. 22723

Jane Makena

Klasse med mundbind

Elever holder afstand

Færdiguddannet 
sygeplejeske

Drenge spiller rugby

Glade drenge



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: olecorneliussen001@gmail.com

Fadderskaber
Vi mangler stadig fadderskaber til børnene på sko-
len, børnehjem og de unge. Nogle mangler kun 100 
kr. andre 360 kr. og andre igen mangler større beløb. 
Så kunne du tænke dig at være med til at gøre en 
forskel i et barn eller ungt menneskes liv. Kontakt os 
på newlifeafricainternational@gmail.com Det betyder 
så meget for børn og unge at mærke den kærligheds-
handling, at der er en, et eller andet sted i verden, som 
ønsker at hjælpe lige netop ham eller hende.

Nyt vandtårn
Vi har i længere tid skrevet om og indsamlet penge til et nyt vandtårn og til renovering af Pigehjemmet, som er meget 
slidt. Nu når pigernes hus skal gennemgå en større renovering næste år med bl.a. nyt tag, laver vi samtidig en stærkere 
tagkonstruktion, som kan bære solvarmeanlæg til varmt vand, så pigerne også kan få varmt vand til bad.

Alle vandrør i pigehuset skal udskiftes, da der har været flere vandskader i 
huset, hvilket også skal udbedres. 

For at få det fulde udbytte af solenergien til varmt 
vand er det nødvendigt at lave et vandtårn, som er 
højere end pigehuset, da det skal give vandtryk til 
solvarmeanlægget.
Byggeriet af vandtårnet er godt i gang, og vi reg-
ner med, at det står færdigt i januar 2021.  
Da det ikke er muligt at bo i pigernes hus under renoveringsarbejdet, har vi 
fået sat det gamle primitive drengehus i stand, samt bygget flere toiletter, så 
pigerne kan bo der midlertidigt, medens pigehuset bliver sat i stand i 2021.

Tak til alle, som er med til at give til byggeprojekter
og dermed gøre det muligt.

Vi vil endnu engang sige tusind tak for jeres trofaste hjælp i 
forbøn og med økonomiske gaver, som har betydet, at NLAI kunne 
velsigne børn, unge og voksne på så mange måder. Uden jeres hjælp kunne 
dette ikke lade sig gøre, men sammen kan vi gøre en forskel for den enkelte. 

Hilsen med Jeremias 29,11: For jeg ved, hvilke planer 
jeg har for jer, siger Herren, planer om fred og ikke om 
ulykke, planer om fremtid og håb.

Kærlig Hilsen 
Susanne og Leif Madsen

Gaver til missionsarbejdet 
Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A med op til 16600 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

Færøsk Bank: BankNordik - Reg. nr. 6460 Konto nr. 0001759002 
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 
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 500 kr. / mdr. 
Krisecenter plads til mor + barn.  .  .  .  .  .  . 2 faddere x 500 kr. / mdr. 
Missionsarbejdet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Frit beløb
Byggeri.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Frit beløb
Arbejdet generelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frit beløb

Flere børn mangler fadderskaber

Nyrenoveret ”gamle” drengehus

Nyt tag på det 
”gamle” drengehus

Byggeriet af 
vandtårnet, er 
godt i gang


