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Kære New Life Africa International familieKære New Life Africa International familie
Jeg vil gerne benytte anledningen til at takke for al den støtte og Jeg vil gerne benytte anledningen til at takke for al den støtte og 
kærlighed, I har givet mig i de 13 år, I tog jer af mig og alle mine kærlighed, I har givet mig i de 13 år, I tog jer af mig og alle mine 
EHKRY��LQGWLO�MHJ�¿N�XGGDQQHOVH�RJ�QX�NDQ�NODUH�PLJ�VHOY��-HJ�EHKRY��LQGWLO�MHJ�¿N�XGGDQQHOVH�RJ�QX�NDQ�NODUH�PLJ�VHOY��-HJ�
tager det ikke som en selvfølge.tager det ikke som en selvfølge.

I disse 13 år har jeg aldrig manglet noget. I gav mig alt det, som I disse 13 år har jeg aldrig manglet noget. I gav mig alt det, som 
et andet barn med en familie kunne ønske sig. Mad, bolig, tøj, et andet barn med en familie kunne ønske sig. Mad, bolig, tøj, 
uddannelse og sygehjælp.uddannelse og sygehjælp.

Derudover gav I mig kærlighed, omsorg og opmærksomhed.Derudover gav I mig kærlighed, omsorg og opmærksomhed.
Må Gud velsigne jer for alt det gode arbejde, I gør.Må Gud velsigne jer for alt det gode arbejde, I gør.

I hjalp mig igennem grundskolen og videre til Gymnasiet i 4 år I hjalp mig igennem grundskolen og videre til Gymnasiet i 4 år 
og derefter gik jeg på college, hvor jeg har taget min uddannelse i og derefter gik jeg på college, hvor jeg har taget min uddannelse i 
”Hairdressing and Beauty Therapy”, som jeg lige har gjort færdig ”Hairdressing and Beauty Therapy”, som jeg lige har gjort færdig 
her i januar 2022. her i januar 2022. 

Igennem alle de år, jeg har gået i skole og taget uddannelse, har I Igennem alle de år, jeg har gået i skole og taget uddannelse, har I 
altid sørget for, at jeg havde det, som jeg havde brug for i skolen. altid sørget for, at jeg havde det, som jeg havde brug for i skolen. 
I betalte altid skolepenge for mig til tiden, så jeg aldrig blev sendt I betalte altid skolepenge for mig til tiden, så jeg aldrig blev sendt 
hjem.  hjem.  

I har været mere end en familie for mig. I har været far, mor, I har været mere end en familie for mig. I har været far, mor, 
beskyttende engel, mentor, rollemodel og meget andet for mig. beskyttende engel, mentor, rollemodel og meget andet for mig. 
I har også hjulpet mig til at vokse åndeligt og lære Gud bedre at I har også hjulpet mig til at vokse åndeligt og lære Gud bedre at 
kende.kende.

Jeg værdsætter også fællesskabet og alle de aktiviteter, vi lavede Jeg værdsætter også fællesskabet og alle de aktiviteter, vi lavede 
sammen, og kurset i ”mentorship” har hjulpet mig så meget, så sammen, og kurset i ”mentorship” har hjulpet mig så meget, så 
jeg nu ved, hvordan jeg kan forsørge mig selv og andre igennem jeg nu ved, hvordan jeg kan forsørge mig selv og andre igennem 
min uddannelse og arbejde, som jeg elsker og er meget passione-min uddannelse og arbejde, som jeg elsker og er meget passione-
ret for og ønsker at udvikle mig i.ret for og ønsker at udvikle mig i.

Jeg vil også benytte anledningen til at takke alle, både ledelsen Jeg vil også benytte anledningen til at takke alle, både ledelsen 
og medarbejderne og alle, som støtter arbejdet i NLAI. Tak for og medarbejderne og alle, som støtter arbejdet i NLAI. Tak for 
jeres indsats og alt, hvad I gør for børnene, som betyder så utrolig jeres indsats og alt, hvad I gør for børnene, som betyder så utrolig 
meget. meget. 

Må I altid være velsignet med, hvad I har brug for til jer selv og Må I altid være velsignet med, hvad I har brug for til jer selv og 
jeres familier og have glæde i jeres liv og leve i mange år.jeres familier og have glæde i jeres liv og leve i mange år.

Jeg elsker jer New Life familie, og vil altid have jer i mit hjerte.Jeg elsker jer New Life familie, og vil altid have jer i mit hjerte.

Tak fordi I har givet mig mange mødre, fædre, søstre og brødre. Tak fordi I har givet mig mange mødre, fædre, søstre og brødre. 
Det har været det bedste sted at være, hvor jeg følte mig hjemme.Det har været det bedste sted at være, hvor jeg følte mig hjemme.

Jeg vil savne jer, men I vil altid være som min familie, og jeg vil Jeg vil savne jer, men I vil altid være som min familie, og jeg vil 
altid bede for jer. I har en stor plads i mit hjerte. altid bede for jer. I har en stor plads i mit hjerte. 

Fra jeres datter JullyFra jeres datter Jully

Vidnesbyrd fra JullyVidnesbyrd fra Jully

JullyJully Nogle af de graduerede eleverNogle af de graduerede elever

Jully sammen med de andre fra NLAI, som gradueredeJully sammen med de andre fra NLAI, som graduerede



Susanne og Leif skriver: Susanne og Leif skriver: 
Endnu et barnebarn kom til verdenEndnu et barnebarn kom til verden  
I februar havde vi den store glæde at kom-I februar havde vi den store glæde at kom-
me til Johannesburg i Sydafrika og se vores me til Johannesburg i Sydafrika og se vores 
ellevte barnebarn.ellevte barnebarn.

Det er vores søn André og hans kone Det er vores søn André og hans kone 
eGLPD��VRP�¿N�GHUHV�DQGHW�EDUQ�eGLPD��VRP�¿N�GHUHV�DQGHW�EDUQ�

Vi havde ikke haft mulighed for at se Vi havde ikke haft mulighed for at se 
hinanden i over 2 år på grund af Coro-hinanden i over 2 år på grund af Coro-
na, men nu kunne det endelig lykkes, na, men nu kunne det endelig lykkes, 
kun en uge efter at de havde fået deres kun en uge efter at de havde fået deres 
andet barn Amber.andet barn Amber.

Dejligt at være sammen med dem igen Dejligt at være sammen med dem igen 
RJ�VH�GHW�Q\H�VWHG��VRP�GH�YDU�À\WWHW�RJ�VH�GHW�Q\H�VWHG��VRP�GH�YDU�À\WWHW�
til i Johannesborg, hvor André arbej-til i Johannesborg, hvor André arbej-
der som læge. Vi er taknemmelige der som læge. Vi er taknemmelige 
RYHU��DW�GH�DOOH�¿UH�KDU�GHW�JRGW�RYHU��DW�GH�DOOH�¿UH�KDU�GHW�JRGW�

Afrikansk middag og fortællinger på LæsøAfrikansk middag og fortællinger på Læsø

Sidst i marts havde vi en dejlig tur til Læsø sammen med Susan-Sidst i marts havde vi en dejlig tur til Læsø sammen med Susan-
nes søster Inger og vores missionskasserer Willy Højgaard, samt nes søster Inger og vores missionskasserer Willy Højgaard, samt 
hans kone Marie.hans kone Marie.

Der var arrangeret NLAI aften på Kirkensgaard i Byrum, som Der var arrangeret NLAI aften på Kirkensgaard i Byrum, som 
startede med fælles spisning med specielt Afrika inspireret mad. startede med fælles spisning med specielt Afrika inspireret mad. 
'HUHIWHU�IRUW OOLQJHU�RJ�ELOOHGHU�RJ�¿OP�RP�DUEHMGHW�L�1/$,�L�'HUHIWHU�IRUW OOLQJHU�RJ�ELOOHGHU�RJ�¿OP�RP�DUEHMGHW�L�1/$,�L�
Nakuru, Kenya.Nakuru, Kenya.
1/$,�KDU�ÀHUH�WURIDVWH�VW¡WWHU�Sn�/ V¡�RJ�IRON��VRP�J¡U�HQ�VWRU�1/$,�KDU�ÀHUH�WURIDVWH�VW¡WWHU�Sn�/ V¡�RJ�IRON��VRP�J¡U�HQ�VWRU�
indsats for arbejdet. indsats for arbejdet. 
Kontakten til Læsø startede, da Susannes mor var kok på evange-Kontakten til Læsø startede, da Susannes mor var kok på evange-
OLVDWLRQVVNLEHW��(OLGD��VRP�EHV¡JWH�/ V¡�ÀHUH�JDQJH�OLVDWLRQVVNLEHW��(OLGD��VRP�EHV¡JWH�/ V¡�ÀHUH�JDQJH�

Classic i Citykirken, AalborgClassic i Citykirken, Aalborg

I begyndelsen af april havde vi igen den glæde at fortælle og I begyndelsen af april havde vi igen den glæde at fortælle og 
vise billeder om NLAIs arbejde i Kenya, samt at dele Guds ord i vise billeder om NLAIs arbejde i Kenya, samt at dele Guds ord i 
Classic i Aalborg Citykirke, som er en samling for seniorer. Classic i Aalborg Citykirke, som er en samling for seniorer.         

Y´s Men’s ClubY´s Men’s Club
Rundt omkring i Dan-Rundt omkring i Dan-
PDUN�¿QGHV�GHU�PDQJH�PDUN�¿QGHV�GHU�PDQJH�
Y´s Men’s Clubs, og vi er Y´s Men’s Clubs, og vi er 
så velsignede at have fået så velsignede at have fået 
kontakt til nogle af dem.kontakt til nogle af dem.

Sidst i april havde vi den Sidst i april havde vi den 
oplevelse at besøge Y´s oplevelse at besøge Y´s 
Men’s Club i Rønde ved Men’s Club i Rønde ved 
Aarhus.Aarhus.

Aftenen startede med fællesspisning og sang fra højskolesangbo-Aftenen startede med fællesspisning og sang fra højskolesangbo-
JHQ��RJ�GHUHIWHU�¿N�YL�JRG�WLG�WLO�DW�IRUW OOH�RJ�YLVH�ELOOHGHU�RP�JHQ��RJ�GHUHIWHU�¿N�YL�JRG�WLG�WLO�DW�IRUW OOH�RJ�YLVH�ELOOHGHU�RP�
arbejdet i NLAI i Kenya. arbejdet i NLAI i Kenya. 

Gensyn og nye gæster skabte glæde i KenyaGensyn og nye gæster skabte glæde i Kenya
I februar var Inger og I februar var Inger og 
Susanne igen i Kenya i Susanne igen i Kenya i 
12 dage, hvor de var til 12 dage, hvor de var til 
stor opmuntring for børn stor opmuntring for børn 
og unge og personalet. og unge og personalet. 
Det var gensidigt, og Det var gensidigt, og 
det blev skønne dage det blev skønne dage 
med besøg på børne-med besøg på børne-
hjemmene, skolerne og hjemmene, skolerne og 
samlinger med de unge samlinger med de unge 

fra college samt sy-skole-eleverne. De havde også fællesskab og fra college samt sy-skole-eleverne. De havde også fællesskab og 
samtaler med personalet, som binder os stærkt sammen.   samtaler med personalet, som binder os stærkt sammen.   
                
Der var gæster fra Betania Der var gæster fra Betania 
Kirkecenter i Blåhøj i DK. Kirkecenter i Blåhøj i DK. 
Præsten Morten Patrzalek, Præsten Morten Patrzalek, 
Willy Højgaard og Torben Willy Højgaard og Torben 
Madsen, som deltog i en Madsen, som deltog i en 
2-dages konference,2-dages konference,
hvor Susanne også deltog hvor Susanne også deltog 
sammen med repræsentanter sammen med repræsentanter 
for FPFK-kirken, og lederen for FPFK-kirken, og lederen 
Kennedy Kariuki fra NLAI.Kennedy Kariuki fra NLAI.

Lørdag eftermiddag Lørdag eftermiddag 
havde vi en samling for havde vi en samling for 
børnene og de unge, børnene og de unge, 
samt rundvisning for samt rundvisning for 
Morten og Willy fra Morten og Willy fra 
Danmark og to venner Danmark og to venner 
fra Island, Hrefna Brynja fra Island, Hrefna Brynja 
og Snorri Gisladòttir.  og Snorri Gisladòttir.  
Børnene og de unge var Børnene og de unge var 
meget glade for besøget, meget glade for besøget, 
også af vores gæster.                                                                                         også af vores gæster.                                                                                         

Sidst i april var vores Sidst i april var vores 
venner venner JohnJohn og  og Angela Angela 
BlechyndenBlechynden fra England  fra England 
på besøg hos NLAI igen på besøg hos NLAI igen 
og var sammen med bør-og var sammen med bør-
nene og de unge, og der nene og de unge, og der 
var stor gensynsglæde.var stor gensynsglæde.

Personlig hilsenPersonlig hilsen

Willy & Marie   Willy & Marie   
til mødettil mødet

Classic i Citykirken, AalborgClassic i Citykirken, Aalborg

Susanne og Inger på skolebesøgSusanne og Inger på skolebesøg

Leif taler på LæsøLeif taler på Læsø

Gæster fra DenmarkGæster fra Denmark

Gæster fra IslandGæster fra Island

Gæster fra EnglandGæster fra England

Inger sælger til fordel for NLAI Inger sælger til fordel for NLAI 



Bibler fra Lærernes MissionsforeningBibler fra Lærernes Missionsforening
Vi havde modtaget penge Vi havde modtaget penge 
fra Lærernes Missions-fra Lærernes Missions-
forening til at købe bibel-forening til at købe bibel-
NODVVHV W��Vn�YL�¿N�RJVn�NODVVHV W��Vn�YL�¿N�RJVn�
DQOHGQLQJHQ�WLO�DW�DÀHYHUHU�DQOHGQLQJHQ�WLO�DW�DÀHYHUHU�
disse og se, hvor glade og disse og se, hvor glade og 
begejstrede børnene og læ-begejstrede børnene og læ-
rerne blev. Børnene fortalte rerne blev. Børnene fortalte 
ivrigt om, at de nu alle kun-ivrigt om, at de nu alle kun-
ne have en engelsk bibel på ne have en engelsk bibel på 
skolen og læse op fra. De skolen og læse op fra. De 
begyndte med det samme begyndte med det samme 

at læse højt en for en, og viste stor glæde og taknemmelighed. at læse højt en for en, og viste stor glæde og taknemmelighed. 
7XVLQG�WDN�WLO�/0)�IRU�GHQQH�ÀRWWH�JDYH�WLO�1/$,±VNROHQ�7XVLQG�WDN�WLO�/0)�IRU�GHQQH�ÀRWWH�JDYH�WLO�1/$,±VNROHQ�

Gaver fra DanmarkGaver fra Danmark

Der er også blevet givet mange gaver fra venner fra Danmark Der er også blevet givet mange gaver fra venner fra Danmark 
som tøj, sportstøj, smykker, briller, tørklæder, huer, hårbånd, som tøj, sportstøj, smykker, briller, tørklæder, huer, hårbånd, 
tasker og sko, som blev delt ud, og glæden var stor iblandt dem tasker og sko, som blev delt ud, og glæden var stor iblandt dem 
alle. Tusind tak til jer, som tænker på vores kære i NLAI på alle. Tusind tak til jer, som tænker på vores kære i NLAI på 
forskellige måder. forskellige måder. 

%¡UQHKMHPPHQH�¿N�RYHUUDVNHQGH�EHV¡J�WLO�%¡UQHKMHPPHQH�¿N�RYHUUDVNHQGH�EHV¡J�WLO�
julefesten og en god nytårsfejringjulefesten og en god nytårsfejring

Børnene har det godt, og som der plejer, er der også dette år Børnene har det godt, og som der plejer, er der også dette år 
À\WWHW�PDQJH�Q\H�E¡UQ�LQG�Sn�E¡UQHKMHPPHQH����SLJHU�RJ���À\WWHW�PDQJH�Q\H�E¡UQ�LQG�Sn�E¡UQHKMHPPHQH����SLJHU�RJ���
drenge. Det er skønt at se, hvor hurtigt børnene falder til og nyder drenge. Det er skønt at se, hvor hurtigt børnene falder til og nyder 
hinandens fællesskab, og får nye venner. hinandens fællesskab, og får nye venner. 

De havde en stor julefest sammen med god mad og gaver. Det De havde en stor julefest sammen med god mad og gaver. Det 
var en stor overraskelse, at rigtig mange af de gamle drenge og var en stor overraskelse, at rigtig mange af de gamle drenge og 
piger, som nu er unge og uddannede og har deres egen familie, piger, som nu er unge og uddannede og har deres egen familie, 
kom og var med til julefesten.  kom og var med til julefesten.  

De unge hjalp også med udgifterne i forbindelse med festen, da De unge hjalp også med udgifterne i forbindelse med festen, da 
GH�QX�YDU�PDQJH�ÀHUH��HQG�I¡UVW�EHUHJQHW�GH�QX�YDU�PDQJH�ÀHUH��HQG�I¡UVW�EHUHJQHW�
    
1. januar holdt de også nytårsfest for børnene på børnehjemme-1. januar holdt de også nytårsfest for børnene på børnehjemme-
ne, og tusind tak for alle, som også har givet ekstra til jule- og ne, og tusind tak for alle, som også har givet ekstra til jule- og 
nytårsfester samt gaver. nytårsfester samt gaver. 

I juleferien var børnene aktive med forskellige opgaver som I juleferien var børnene aktive med forskellige opgaver som 
talent show, leg, madlavning, bagekonkurrencer og sport m.m.talent show, leg, madlavning, bagekonkurrencer og sport m.m.

Skoleafslutninger med god madSkoleafslutninger med god mad

'HU�YDU�LNNH�GH�V GYDQOLJH�MXOHIHVWHU�Sn�JUXQG�DI�&RURQD��PHQ�HQ�ÀRW�DIVOXWQLQJVGDJ�PHG�HNVWUD�JRG�PDG�RJ�MXOHJDYHU��$OOH�E¡UQ�RJ�'HU�YDU�LNNH�GH�V GYDQOLJH�MXOHIHVWHU�Sn�JUXQG�DI�&RURQD��PHQ�HQ�ÀRW�DIVOXWQLQJVGDJ�PHG�HNVWUD�JRG�PDG�RJ�MXOHJDYHU��$OOH�E¡UQ�RJ�
voksne skulle stadig bruge masker inde og ude, selv om det er meget varmt. voksne skulle stadig bruge masker inde og ude, selv om det er meget varmt. 

Der har lige været graduation og afslutninger for PP2 i børnehaveklassen på begge NLAI-skoler, og for 8. klasses elever. Men desvær-Der har lige været graduation og afslutninger for PP2 i børnehaveklassen på begge NLAI-skoler, og for 8. klasses elever. Men desvær-
UH�LNNH�GH�VWRUH�IHVWHU��VRP�YL�QRUPDOW�KDU�L�1/$,��WLO�JHQJ OG�¿N�DOOH�HW�HNVWUD�JRGW�PnOWLG�PDG�RJ�HOHYHUQH�¿N�RYHUUDNW�GLSORPHU�����UH�LNNH�GH�VWRUH�IHVWHU��VRP�YL�QRUPDOW�KDU�L�1/$,��WLO�JHQJ OG�¿N�DOOH�HW�HNVWUD�JRGW�PnOWLG�PDG�RJ�HOHYHUQH�¿N�RYHUUDNW�GLSORPHU�����
.ODVVHV�HOHYHU�¿N�RJVn�HQ�ELEHO�YHG�VLGHQ�DI�GLSORPHW��VRP�GH�YDU�PHJHW�WDNQHPPHOLJH�IRU�.ODVVHV�HOHYHU�¿N�RJVn�HQ�ELEHO�YHG�VLGHQ�DI�GLSORPHW��VRP�GH�YDU�PHJHW�WDNQHPPHOLJH�IRU�

PP2 Børnehave klassen graduerer PP2 Børnehave klassen graduerer 

Børn har fået hjemmestrikkede huerBørn har fået hjemmestrikkede huer

Sportstrøjer fra DanmarkSportstrøjer fra Danmark

Pastor Ford byder velkommen til de unge                    Pastor Ford byder velkommen til de unge                    

Bibelklassesæt som gave til Bibelklassesæt som gave til 
skolenskolen

Julemaden nydes sammenJulemaden nydes sammen
Julegaver, sportstaske & Julegaver, sportstaske & 
bibelbibel



Hilsen fra en af medarbejderne Hilsen fra en af medarbejderne 
i drengenes hjemi drengenes hjem

Mit navn er Mit navn er OderaOdera, og jeg er en af ”forældrene” som vi kalder , og jeg er en af ”forældrene” som vi kalder 
det, for børnene på New Life Africa International drengehjem.det, for børnene på New Life Africa International drengehjem.
    
Jeg er sammen med drengene og fungerer som en forælder, store-Jeg er sammen med drengene og fungerer som en forælder, store-
bror og ven for drengene.bror og ven for drengene.
  
Det giver mig stor glæde at lære børnene om Gud og Hans Det giver mig stor glæde at lære børnene om Gud og Hans 
kærlighed til os. Hvordan vi kan leve sammen i kærlighed og kærlighed til os. Hvordan vi kan leve sammen i kærlighed og 
forståelse og dele selv det mindste, Gud velsigner os med. forståelse og dele selv det mindste, Gud velsigner os med. 

Vi træner drengene i rengøring, og hvordan de holder sig selv Vi træner drengene i rengøring, og hvordan de holder sig selv 
velsoignerede.velsoignerede.

Vi underviser også drengene i madlavning, og en gang om måne-Vi underviser også drengene i madlavning, og en gang om måne-
den hjælper jeg dem med at forberede og fejre deres fødselsdage.den hjælper jeg dem med at forberede og fejre deres fødselsdage.

Små drenge kommer ind på NLAIs drengehjem nedbrudte og Små drenge kommer ind på NLAIs drengehjem nedbrudte og 
kede af det, men de møder kærlighed fra ”NLAI-familien”, og kede af det, men de møder kærlighed fra ”NLAI-familien”, og 
deres liv begynder at forandre sig positivt, og de lyser op og deres liv begynder at forandre sig positivt, og de lyser op og 
bliver livlige meget hurtigt. Det gør mig så glad. bliver livlige meget hurtigt. Det gør mig så glad. 

I drengehuset følger vi et program af aktiviteter, så drengene også I drengehuset følger vi et program af aktiviteter, så drengene også 
er med i de daglige gøremål.er med i de daglige gøremål.
Udenfor har vi et lille skur, hvor vi opdrætter høns og duer, og Udenfor har vi et lille skur, hvor vi opdrætter høns og duer, og 
jeg viser drengene, hvordan de skal tage hånd om dyrene. jeg viser drengene, hvordan de skal tage hånd om dyrene. 

Udover de opgaver, jeg har i forbindelse med drengehjemmet, så Udover de opgaver, jeg har i forbindelse med drengehjemmet, så 
er det min opgave at tage billeder af alle børn i NLAIs skoler og er det min opgave at tage billeder af alle børn i NLAIs skoler og 
børnehjem (ca. 850 børn og unge), som skal bruges til, at deres børnehjem (ca. 850 børn og unge), som skal bruges til, at deres 
sponsor/fadder kan få et billede af det barn, som de støtter. sponsor/fadder kan få et billede af det barn, som de støtter. 

Det er også mig, som sørger for betalingerne for alle de unge, der Det er også mig, som sørger for betalingerne for alle de unge, der 
går på College, så de kan fortsætte deres skolegang.går på College, så de kan fortsætte deres skolegang.

Jeg underviser også børnene i mange sportsaktiviteter. Jeg underviser også børnene i mange sportsaktiviteter. 

Jeg er gift med Sharon, som også arbejder ved NLAI, og sammen Jeg er gift med Sharon, som også arbejder ved NLAI, og sammen 
har vi en lille søn på et år.  har vi en lille søn på et år.  

Sharon arbejder i pigehuset, og det er en stor velsignelse for os at Sharon arbejder i pigehuset, og det er en stor velsignelse for os at 
arbejde i New Life Africa International. arbejde i New Life Africa International. 

Det er dejligt at være en del af NLAI-familien og ved Guds hjælp Det er dejligt at være en del af NLAI-familien og ved Guds hjælp 
være med til at forandre menneskers liv.være med til at forandre menneskers liv.

Tak til alle jer, som støtter dette livsforvandlende arbejde. Tak til alle jer, som støtter dette livsforvandlende arbejde. 

Venlig hilsen Odera.          Venlig hilsen Odera.          

BØRN MANGLER SPONSOR/FADDERBØRN MANGLER SPONSOR/FADDER
Ja! Der er stadig behov for hjælp!Ja! Der er stadig behov for hjælp!

Samtidigt har vi 39 nye børn i NLAI - PP1 og 32 nye børn startede i PP1 på Samtidigt har vi 39 nye børn i NLAI - PP1 og 32 nye børn startede i PP1 på 
Tumaini–skolen den 25. april 2022.Tumaini–skolen den 25. april 2022.  

'HUXGRYHU�KDU�YL�ÀHUH��VRP�HU�NRPPHW�LQG�Sn�VNROHQ��KYRU�GHU�KDU�Y UHW�OHGLJH�'HUXGRYHU�KDU�YL�ÀHUH��VRP�HU�NRPPHW�LQG�Sn�VNROHQ��KYRU�GHU�KDU�Y UHW�OHGLJH�
SODGVHU��Vn�YL�KDU�VWDGLJ�EUXJ�IRU�ÀHUH�IDGGHUVNDEHU�SODGVHU��Vn�YL�KDU�VWDGLJ�EUXJ�IRU�ÀHUH�IDGGHUVNDEHU�

Sharon & Odera med deres sønSharon & Odera med deres søn

Mission og safari rejse til KenyaMission og safari rejse til Kenya
Sammen med vores mission-Sammen med vores mission-
skasserer, planlægges en gruppere-skasserer, planlægges en gruppere-
jse til Kenya i februar 2023.jse til Kenya i februar 2023.
Nærmere oplysninger hos Willy Nærmere oplysninger hos Willy 
+¡MJDDUG��WOI�����������HOOHU��+¡MJDDUG��WOI�����������HOOHU��
ymission@betania.dk ymission@betania.dk 

PersondataPersondata
Betania KirkeCenters Ydremission tager beskyttelse af dine Betania KirkeCenters Ydremission tager beskyttelse af dine 
data alvorligt. Derfor har vi en privatlivspolitik, som du kan data alvorligt. Derfor har vi en privatlivspolitik, som du kan 
VH�Sn��KWWS��EHWDQLD�GN�SULYDWOLYVSROLWLN�VH�Sn��KWWS��EHWDQLD�GN�SULYDWOLYVSROLWLN�

+XVN��QnU�GX�À\WWHU�EDQN��DW�GX�RJVn�VNDO�À\WWH�GLQH�RYHUI¡UVOHU�WLO�GLW�IDGGHU-+XVN��QnU�GX�À\WWHU�EDQN��DW�GX�RJVn�VNDO�À\WWH�GLQH�RYHUI¡UVOHU�WLO�GLW�IDGGHU-
EDUQ�L�1/$,��GD�YL�RSOHYHU�DW�ÀHUH�LNNH�HU�EDUQ�L�1/$,��GD�YL�RSOHYHU�DW�ÀHUH�LNNH�HU�
opmærksomme på dette. Op til to gange om året modtager I et takkebrev. opmærksomme på dette. Op til to gange om året modtager I et takkebrev. 
Hvis I ikke får det og I har givet penge, er det fordi der er sket en fejl og I må Hvis I ikke får det og I har givet penge, er det fordi der er sket en fejl og I må 
meget gerne kontakte os.meget gerne kontakte os.



9 unge er blevet færdiguddannet i 2022 9 unge er blevet færdiguddannet i 2022 

Joseph G, Joseph G, &HUWL¿FDWH�LQ�(OHFWULFDO�(QJLQHHULQJ��&HUWL¿FDWH�LQ�(OHFWULFDO�(QJLQHHULQJ��Kelvin MKelvin M, , 
Diploma in Building and Construction,Diploma in Building and Construction, Geofrey K Geofrey K��&HUWL¿FDWH���&HUWL¿FDWH�
in Agriculture,in Agriculture, Margaret W Margaret W, Diploma in Project Management, , Diploma in Project Management, 
Winnie W, Winnie W, &HUWL¿FDWH�LQ�+DLU�	�%HDXW\�&HUWL¿FDWH�LQ�+DLU�	�%HDXW\� Jully B Jully B, Diploma in , Diploma in 
+DLU�	�%HDXW\�+DLU�	�%HDXW\� Dorit N Dorit N��'LSORPD�LQ�)DVKLRQ�	�'HVLJQ���'LSORPD�LQ�)DVKLRQ�	�'HVLJQ� Peris W,  Peris W, 
&HUWL¿FDWH�LQ�+DLU�	�%HDXW\��&HUWL¿FDWH�LQ�+DLU�	�%HDXW\��Karimi MKarimi M��&HUWL¿FDWH�LQ�+DLU�DQG���&HUWL¿FDWH�LQ�+DLU�DQG�
Beauty.Beauty.

Unge fra NLAI når andre ungeUnge fra NLAI når andre unge

Unge fra børnehjemmet, som går på college og universitet, har Unge fra børnehjemmet, som går på college og universitet, har 
været på ”Team Building” organiseret af missionær Jacinta. været på ”Team Building” organiseret af missionær Jacinta. 
De samme unge mødes hver uge til samtale og “mentorship” De samme unge mødes hver uge til samtale og “mentorship” 
træning, hvor de bliver dygtiggjort til at stå stærke i fremtiden og træning, hvor de bliver dygtiggjort til at stå stærke i fremtiden og 
blive klar til ledende opgaver, da det er NLAIs vision at udvikle blive klar til ledende opgaver, da det er NLAIs vision at udvikle 
fremtidens ledere.fremtidens ledere.

Vi er så taknemmelig for denne træning, som de modtager, og Vi er så taknemmelig for denne træning, som de modtager, og 
derved modnes de og dygtiggøres også i Guds ord.derved modnes de og dygtiggøres også i Guds ord.
  
Som noget nyt er denne gruppe sammen med ledere, begyndt at Som noget nyt er denne gruppe sammen med ledere, begyndt at 
gå ud på gaden, hvor de møder børn, unge og kvinder, som lever gå ud på gaden, hvor de møder børn, unge og kvinder, som lever 
på gaden. Her viser de dem Guds kærlighed ved at være nærvæ-på gaden. Her viser de dem Guds kærlighed ved at være nærvæ-
rende og lyttende for de mange børn og unge, som ellers ikke op-rende og lyttende for de mange børn og unge, som ellers ikke op-
lever, at der er nogen, som vil tale med dem. De er også begyndt lever, at der er nogen, som vil tale med dem. De er også begyndt 
at fortælle dem om Jesus og hans kærlighed til dem, og synger at fortælle dem om Jesus og hans kærlighed til dem, og synger 
sammen ude i parken, hvor de mødes. De har startet et fodbold-sammen ude i parken, hvor de mødes. De har startet et fodbold-
hold og et rugbyhold, og på denne måde opbygger de venskaber.hold og et rugbyhold, og på denne måde opbygger de venskaber.

Det er en stor glæde for os at se, de er begyndt at række ud til Det er en stor glæde for os at se, de er begyndt at række ud til 
andre og ikke kun tænker på sig selv, men også ser andres behov. andre og ikke kun tænker på sig selv, men også ser andres behov. 

8. Klasses bedste afgangseksamen siden starten af NLAI-skolen8. Klasses bedste afgangseksamen siden starten af NLAI-skolen

NLAI 8. klasse elever havde det højeste gennemsnit nogen sinde i NLAI-skolens historie, så det glæder vi os over og ønsker tillykke NLAI 8. klasse elever havde det højeste gennemsnit nogen sinde i NLAI-skolens historie, så det glæder vi os over og ønsker tillykke 
PHG�GHW�ÀRWWH�UHVXOWDW�PHG�GHW�ÀRWWH�UHVXOWDW�
  
Vi er meget taknemmelige for alle de dygtige og kompetente lærere, vi har på skolen, som gør det rigtig godt sammen med skolelede-Vi er meget taknemmelige for alle de dygtige og kompetente lærere, vi har på skolen, som gør det rigtig godt sammen med skolelede-
UHQ�-DQH�0DNHQD��8G�DI�NODVVHQ�Sn�1/$,±VNROHQ�PHG����HOHYHU�RJ����HOHYHU�L����.ODVVH��VRP�YL�KM OSHU�PHG�VNROHJDQJ�Sn�E\VNROHU��UHQ�-DQH�0DNHQD��8G�DI�NODVVHQ�Sn�1/$,±VNROHQ�PHG����HOHYHU�RJ����HOHYHU�L����.ODVVH��VRP�YL�KM OSHU�PHG�VNROHJDQJ�Sn�E\VNROHU��
var der i alt 29 elever, som kunne fortsætte med gymnasium på grund af deres gode karakter, eller fordi de bor på børnehjemmet. var der i alt 29 elever, som kunne fortsætte med gymnasium på grund af deres gode karakter, eller fordi de bor på børnehjemmet. 

8. klasse med eksamens beviser og deres bibler8. klasse med eksamens beviser og deres bibler

Unge fra børnehjemmet rækker ud til gadebørnUnge fra børnehjemmet rækker ud til gadebørn

GadebørnGadebørn



Jóna og Billy fra Færøerne skriver:Jóna og Billy fra Færøerne skriver:
Vi kom til Kenya første gang i 2011, og siden da har vi rejst Vi kom til Kenya første gang i 2011, og siden da har vi rejst 
dertil 17 gange. Mange, både i Kenya og på Færøerne, spørger dertil 17 gange. Mange, både i Kenya og på Færøerne, spørger 
os, hvorfor vi gør dette, og det er ikke så svært at svare på. For os, hvorfor vi gør dette, og det er ikke så svært at svare på. For 
det første har Gud kaldet alle kristne til at drage omsorg for deres det første har Gud kaldet alle kristne til at drage omsorg for deres 
næste, og for det andet har vi totalt tabt vores hjerte til Kenya.næste, og for det andet har vi totalt tabt vores hjerte til Kenya.

Da vi kom til Kenya første gang, var vi meget overvældede over Da vi kom til Kenya første gang, var vi meget overvældede over 
at se den nød, elendighed og store behov. Der var så mange men-at se den nød, elendighed og store behov. Der var så mange men-
nesker, og så var der lugten, larmen, sproget, varmen, og vi havde nesker, og så var der lugten, larmen, sproget, varmen, og vi havde 
jo fået at vide, at man skulle være ekstra forsigtig og passe godt jo fået at vide, at man skulle være ekstra forsigtig og passe godt 
på sine ting. Det var skræmmende.på sine ting. Det var skræmmende.

(IWHU�DW�YL�KDU�Y UHW�L�.HQ\D�ÀHUH�JDQJH��KDU�RYHUY OGHOVHQ�(IWHU�DW�YL�KDU�Y UHW�L�.HQ\D�ÀHUH�JDQJH��KDU�RYHUY OGHOVHQ�
aftaget en del. Nu ved man nogenlunde, hvad man kommer til, aftaget en del. Nu ved man nogenlunde, hvad man kommer til, 
inden man rejser, men overvældelsen er skiftet ud med en dyb inden man rejser, men overvældelsen er skiftet ud med en dyb 
N UOLJKHG�WLO�GH�PHQQHVNHU��YL�P¡GHU��-yQD�VLJHU��´-HJ�HU�VLGHQ-N UOLJKHG�WLO�GH�PHQQHVNHU��YL�P¡GHU��-yQD�VLJHU��´-HJ�HU�VLGHQ-
hen kommet til at elske lige præcis det, der overvældede mig, og hen kommet til at elske lige præcis det, der overvældede mig, og 
nikker genkendende til alt, når jeg kommer i lufthavnen. Jeg er nikker genkendende til alt, når jeg kommer i lufthavnen. Jeg er 
kommet hjem.”kommet hjem.”

Da vi mødte vores første sponsorbarn Joshua første gang, var det Da vi mødte vores første sponsorbarn Joshua første gang, var det 
en fantastisk glæde, der fyldte os. Han var en lille genert dreng en fantastisk glæde, der fyldte os. Han var en lille genert dreng 
på ca. 9 år, som boede på drengehjemmet og gik i skole på NLAI. på ca. 9 år, som boede på drengehjemmet og gik i skole på NLAI. 
Siden har vi set denne samme glæde i øjnene på mange, der har Siden har vi set denne samme glæde i øjnene på mange, der har 
mødt deres sponsorbarn for første gang. Det er en stor glæde, at mødt deres sponsorbarn for første gang. Det er en stor glæde, at 
vi har kunnet følge ham hele vejen fra et barn til nu, hvor han er i vi har kunnet følge ham hele vejen fra et barn til nu, hvor han er i 
gang med sin uddannelse som Social Worker. Han er vokset til en gang med sin uddannelse som Social Worker. Han er vokset til en 
selvstændig, ansvarsfuld ung mand.  selvstændig, ansvarsfuld ung mand.  

Og så kom vi ud på byens losseplads, hvor NLAI har startet en Og så kom vi ud på byens losseplads, hvor NLAI har startet en 
skole for børn fra lossepladsen og deromkring. Der mødte vi skole for børn fra lossepladsen og deromkring. Der mødte vi 
Ruth for første gang, en lille beskidt pige, der sad ved sin po-Ruth for første gang, en lille beskidt pige, der sad ved sin po-
lioramte mors side. Hun var så underernæret, at hun ikke kunne lioramte mors side. Hun var så underernæret, at hun ikke kunne 
stå på sine egne ben. Hun er sidenhen kommet i skole på NLAI stå på sine egne ben. Hun er sidenhen kommet i skole på NLAI 
Tumaini, og vi har haft den glæde at kunne sponsorere hendes Tumaini, og vi har haft den glæde at kunne sponsorere hendes 
VNROHJDQJ��'H�ÀHVWH�E¡UQ�L�KHQGHV�NODVVH�KDYGH�LQJHQ�VSRQVRU��VNROHJDQJ��'H�ÀHVWH�E¡UQ�L�KHQGHV�NODVVH�KDYGH�LQJHQ�VSRQVRU��
RJ�Vn�JLN�-yQD�L�JDQJ�PHG�DW�¿QGH�VSRQVRUHU��RJ�GHW�JLN�ULJWLJ�RJ�Vn�JLN�-yQD�L�JDQJ�PHG�DW�¿QGH�VSRQVRUHU��RJ�GHW�JLN�ULJWLJ�
godt. Efter en uge havde alle fået en sponsor. ”Denne klasse godt. Efter en uge havde alle fået en sponsor. ”Denne klasse 
betyder noget helt særligt for mig,” siger Jóna. ”Jeg kalder dem betyder noget helt særligt for mig,” siger Jóna. ”Jeg kalder dem 

”MIN klasse”, og hver gang jeg besøger Nakuru, så mødes jeg ”MIN klasse”, og hver gang jeg besøger Nakuru, så mødes jeg 
med dem. Jeg kender hver enkelt ved navn, og har også været på med dem. Jeg kender hver enkelt ved navn, og har også været på 
besøg hos nogen af dem, så jeg er også kommet til at kende deres besøg hos nogen af dem, så jeg er også kommet til at kende deres 
familier. ”familier. ”

Det er lidt specielt, når du taler med en kvinde, og hun fortæller, Det er lidt specielt, når du taler med en kvinde, og hun fortæller, 
at hun lige har mistet sin mor, at jeg kan tage min mobil frem og at hun lige har mistet sin mor, at jeg kan tage min mobil frem og 
YLVH�KHQGH�HW�ELOOHGH�RJ�VS¡UJH��´(U�GHW�GLQ�PRU"´�+XQ�EOHY�Vn�YLVH�KHQGH�HW�ELOOHGH�RJ�VS¡UJH��´(U�GHW�GLQ�PRU"´�+XQ�EOHY�Vn�
overrasket og svarede med tårer i øjnene ”ja!!!”. Det er så vigtigt overrasket og svarede med tårer i øjnene ”ja!!!”. Det er så vigtigt 
at skabe relationer og vise interesse for hvert enkelt menneske.at skabe relationer og vise interesse for hvert enkelt menneske.
0HQ�KYRUIRU�YLO�YL�UHMVH�WLO�.HQ\D��KYDG�HU�GULYNUDIWHQ"�9L�¡QVNHU�0HQ�KYRUIRU�YLO�YL�UHMVH�WLO�.HQ\D��KYDG�HU�GULYNUDIWHQ"�9L�¡QVNHU�
at være Guds hjerte, som viser dem kærlighed, Guds fødder, som at være Guds hjerte, som viser dem kærlighed, Guds fødder, som 
går, hvor de er, Guds arme, som holder om dem, Guds øjne, som går, hvor de er, Guds arme, som holder om dem, Guds øjne, som 
ser dem, og en røst for dem, der ikke har en røst.ser dem, og en røst for dem, der ikke har en røst.

Vi kan ikke forandre hele verden, men hvis vi kan forandre Vi kan ikke forandre hele verden, men hvis vi kan forandre 
hele verden for et enkelt menneske ad gangen, så opfylder hele verden for et enkelt menneske ad gangen, så opfylder 
vi det, som Gud har kaldet os til, nemlig at se nøden og gøre vi det, som Gud har kaldet os til, nemlig at se nøden og gøre 
noget ved det.noget ved det.

Vi er så privilegerede at være født på Færøerne/Danmark, lad os Vi er så privilegerede at være født på Færøerne/Danmark, lad os 
tænke på dem, der er mindre privilegerede.tænke på dem, der er mindre privilegerede.

Øll eiga víst rættin til tað, sum onnur so sjálvsagt njóta hvønn Øll eiga víst rættin til tað, sum onnur so sjálvsagt njóta hvønn 
dag. Guds kærleiki umfatar eisini tey, ið sakna heim umsorg og dag. Guds kærleiki umfatar eisini tey, ið sakna heim umsorg og 
breyð.breyð.

Kærlig HilsenKærlig Hilsen
Jóna og Billy Hansen Jóna og Billy Hansen 

Jona & Billy sammen med fadderbarnJona & Billy sammen med fadderbarn

Jóna sammen med RuthJóna sammen med Ruth
Billy sammen med en Billy sammen med en 
af drengeneaf drengene



Møderejse på FærøerneMøderejse på Færøerne
(IWHU�ÀHUH�DÀ\VQLQJHU�DI�SODQODJWH�WXUH�WLO�) U¡HUQH�Sn�JUXQG�DI�(IWHU�ÀHUH�DÀ\VQLQJHU�DI�SODQODJWH�WXUH�WLO�) U¡HUQH�Sn�JUXQG�DI�
Corona, kan det nu endelig lykkes efter 3 år at komme derop på Corona, kan det nu endelig lykkes efter 3 år at komme derop på 
møderejse igen.møderejse igen.

NLAI er utrolig velsignet med mange støtter og sponsorer/fadde-NLAI er utrolig velsignet med mange støtter og sponsorer/fadde-
re på Færøerne, og vi takker Gud for den åbenhed og interesse, vi re på Færøerne, og vi takker Gud for den åbenhed og interesse, vi 
oplever for NLAI deroppe.oplever for NLAI deroppe.

Regeringen  på Færøerne har også støttet maduddeling og Regeringen  på Færøerne har også støttet maduddeling og 
Sy-skolen økonomisk, hvilket vi er meget taknemmelige for.Sy-skolen økonomisk, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Vi håber at møde rigtig mange af vores venner deroppe denne Vi håber at møde rigtig mange af vores venner deroppe denne 
gang, hvor der bliver arrangeret specielle arrangementer for alle, gang, hvor der bliver arrangeret specielle arrangementer for alle, 
som er fadder for et barn eller støtter NLAI på anden måde, eller som er fadder for et barn eller støtter NLAI på anden måde, eller 
som bare er interesseret i at høre mere om NLAIs arbejde.som bare er interesseret i at høre mere om NLAIs arbejde.

I forbindelse med Susanne og Leif Madsens besøg på Færøer-I forbindelse med Susanne og Leif Madsens besøg på Færøer-
ne vil der blive arrangeret to oplysende takkefester.ne vil der blive arrangeret to oplysende takkefester.

Vi vil gerne invitere alle, der har NLAI i Vi vil gerne invitere alle, der har NLAI i 
sine tanker og bønner, nuværende sponso-sine tanker og bønner, nuværende sponso-
rer, alle som har været med til at give til rer, alle som har været med til at give til 
arbejdet, alle som har besøgt os i Nakuru, arbejdet, alle som har besøgt os i Nakuru, 
Kenya, og alle som er interesserede i at Kenya, og alle som er interesserede i at 
høre mere om arbejdet i Kenya.høre mere om arbejdet i Kenya.

Hotel Tvøroyri på Suderoy lørdag 11. juni kl. 19.00Hotel Tvøroyri på Suderoy lørdag 11. juni kl. 19.00
På Suderoy har Næstin arrangeret et træf på Hotellet ”Tvøroyri”. På Suderoy har Næstin arrangeret et træf på Hotellet ”Tvøroyri”. 
Dette ligner stort set arrangementet i Lívdin i Tórshavn. Gæ-Dette ligner stort set arrangementet i Lívdin i Tórshavn. Gæ-
sterne fra Danmark deltager, ligeledes Jóna og Billy og lokale sterne fra Danmark deltager, ligeledes Jóna og Billy og lokale 
sangere kommer også til at deltage. sangere kommer også til at deltage. 

Aftenen indledes med fællesspisning. Færgen fra Torshavn kom-Aftenen indledes med fællesspisning. Færgen fra Torshavn kom-
PHU�LQG�NO���������GYV��DW�PDQ�NDQ�NRPPH�IUD�GH�DQGUH�¡HU�RJ�PHU�LQG�NO���������GYV��DW�PDQ�NDQ�NRPPH�IUD�GH�DQGUH�¡HU�RJ�
deltage i arrangementet. Der vil blive annonceret lokalt omkring deltage i arrangementet. Der vil blive annonceret lokalt omkring 
hvert enkelt arrangement senere.hvert enkelt arrangement senere.

Vi glæder os til at se jer alle sammen. Vi glæder os til at se jer alle sammen. 

Mandag den 13. juni kl. 19:00 Mandag den 13. juni kl. 19:00 
¿QGHU�HW�VWRUW�DUUDQJHPHQW�VWHG�L�¿QGHU�HW�VWRUW�DUUDQJHPHQW�VWHG�L�
Lívdin i TórshavnLívdin i Tórshavn
Susanne og Leif Madsen Susanne og Leif Madsen fra Danmark, der påbegyndte arbej-fra Danmark, der påbegyndte arbej-
det med NLAI for næsten 30 år siden, vil fortælle om, hvordan det med NLAI for næsten 30 år siden, vil fortælle om, hvordan 
arbejdet begyndte, hvordan det fungerer i dag, og hvordan det har arbejdet begyndte, hvordan det fungerer i dag, og hvordan det har 
været under Corona-perioden. været under Corona-perioden. 

Sammen med Susanne og Leif, kom-Sammen med Susanne og Leif, kom-
mer mer Susannes søster, IngerSusannes søster, Inger, som siden , som siden 
2018 har rejst sammen med Susanne på 2018 har rejst sammen med Susanne på 
besøgsrejser til NLAI i Nakuru for at tilse besøgsrejser til NLAI i Nakuru for at tilse 
arbejdet, som hun også har et stort hjerte arbejdet, som hun også har et stort hjerte 
for.for.

Inger er også ofte med Susanne og Leif på møder og arrangemen-Inger er også ofte med Susanne og Leif på møder og arrangemen-
ter, hvor vi fortæller om NLAIs arbejde, hvor Inger også fortæller ter, hvor vi fortæller om NLAIs arbejde, hvor Inger også fortæller 
RJ�VWnU�IRU�VDOJHW�DI�VRXYHQLUV�RJ�¿QH�WLQJ�IUD�1/$,V�V\VNROH�L�RJ�VWnU�IRU�VDOJHW�DI�VRXYHQLUV�RJ�¿QH�WLQJ�IUD�1/$,V�V\VNROH�L�
Kenya.Kenya.

Desuden får vi besøg af Desuden får vi besøg af Karen Karen 
Margrethe MikkelsenMargrethe Mikkelsen, også , også 
fra Danmark. Hun har de fra Danmark. Hun har de 
sidste mange år rejst til Kenya sidste mange år rejst til Kenya 
på egen hånd for at være hos på egen hånd for at være hos 
børnene i Nakuru. Hun har et børnene i Nakuru. Hun har et 
kæmpe hjerte for især kvinder kæmpe hjerte for især kvinder 
og børn. Desuden er Karen og børn. Desuden er Karen 
Margrethe meget optaget af, at Margrethe meget optaget af, at 
børnene har gode muligheder børnene har gode muligheder 
for at lege.for at lege.

Jóna og BillyJóna og Billy, som også gør et stort , som også gør et stort 
arbejde for børnene, kommer for at arbejde for børnene, kommer for at 
fortælle om deres oplevelser. Jóna har fortælle om deres oplevelser. Jóna har 
især beskæftiget sig med at hverve især beskæftiget sig med at hverve 
sponsorer til børnene, og da hun har sponsorer til børnene, og da hun har 
mulighed for at besøge dem regel-mulighed for at besøge dem regel-
mæssigt, kender hun rigtig mange af mæssigt, kender hun rigtig mange af 
familierne og børnene personligt. familierne og børnene personligt. 

Vi får besøg af ”TROM skuespilleren” Vi får besøg af ”TROM skuespilleren” Helena H. JørgensenHelena H. Jørgensen..
Hun vil fortælle om sine oplevelser som volontør i NLAI.Hun vil fortælle om sine oplevelser som volontør i NLAI.

Vi vil høre om, hvordan det var, da der gik ild i det nye drenge-Vi vil høre om, hvordan det var, da der gik ild i det nye drenge-
KXV��'HVXGHQ�RP�KM OSHQ�YL�¿N�L�IRUELQGHOVH�PHG�DW�UHQRYHUH�KXV��'HVXGHQ�RP�KM OSHQ�YL�¿N�L�IRUELQGHOVH�PHG�DW�UHQRYHUH�
huset. huset. 

Vi kommer til at høre om det store arbejde, syskolen gør for unge Vi kommer til at høre om det store arbejde, syskolen gør for unge 
kvinder og drenge. kvinder og drenge. 

Bjørg av RanaBjørg av Rana vil fortælle om  vil fortælle om 
Næstin, som er med til at samle Næstin, som er med til at samle 
penge ind til mennesker i nød.   penge ind til mennesker i nød.   
Og vi vil i det hele taget forsøge at Og vi vil i det hele taget forsøge at 
skabe en hyggelig aften med sang skabe en hyggelig aften med sang 
RJ�PDVVHU�DI�JRGH�ELOOHGHU�RJ�±�RJ�PDVVHU�DI�JRGH�ELOOHGHU�RJ�±�
LNNH�DW�IRUJOHPPH�±�ND൵H�RJ�NDJH�LNNH�DW�IRUJOHPPH�±�ND൵H�RJ�NDJH�

Alle er hjerteligt velkomne!Alle er hjerteligt velkomne!

Mad uddeling på NLAIMad uddeling på NLAI

Susanne og LeifSusanne og Leif

Inger & SusanneInger & Susanne

Karen MargretheKaren Margrethe

HelenaHelena

BjørgBjørg
Ang. udsendelse af nyhedsbrevetAng. udsendelse af nyhedsbrevet
Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsbrev, eller hvis du hellere 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 vil have den tilsendt på E-mail i stedet for med post, beder vi dig 
JLYH�RV�EHVNHG�Sn��QODL�QDNXUX�NHQ\D#JPDLO�FRPJLYH�RV�EHVNHG�Sn��QODL�QDNXUX�NHQ\D#JPDLO�FRP



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 Adresseændring bedes sendt til os eller Jette Moes og Ole Corneliussen, Ved Bjerget 20, 9530 Støvring, Denmark. E-mail: corneliussen@post.tele.dk 

Velkommen til New Life Africa International´s Velkommen til New Life Africa International´s 
inspirationsdag i Aalborg d. 24. sept. 2022 inspirationsdag i Aalborg d. 24. sept. 2022 
Tilmelding nødvendig på grund af maden.Tilmelding nødvendig på grund af maden.
Tidspunkt:Tidspunkt:�/¡UGDJ�G������VHSWHPEHU������NO��������±�FD��������/¡UGDJ�G������VHSWHPEHU������NO��������±�FD�������  
Sted:Sted:�$DOERUJ�&LW\NLUNH��$���5LLKLP NLYHM���������$DOERUJ�69��$DOERUJ�&LW\NLUNH��$���5LLKLP NLYHM���������$DOERUJ�69�

Vi glæder os til at se alle, som har mulighed og lyst til at komme og høre nyt om arbejdet i NLAI i Kenya og Vi glæder os til at se alle, som har mulighed og lyst til at komme og høre nyt om arbejdet i NLAI i Kenya og 
høre om behovene, og hvordan man kan blive involveret.høre om behovene, og hvordan man kan blive involveret.
Flere vil medvirke og fortælle om oplevelser igennem besøg og frivilligt arbejde for NLAI.Flere vil medvirke og fortælle om oplevelser igennem besøg og frivilligt arbejde for NLAI.

7LOPHOGLQJ��WLO�0DULH�+¡MJDDUG�Sn�PRELO�WOI�����������HOOHU�PDLO��PDULH#KRHMJDUG�FRP�7LOPHOGLQJ��WLO�0DULH�+¡MJDDUG�Sn�PRELO�WOI�����������HOOHU�PDLO��PDULH#KRHMJDUG�FRP�
senest søndag d. 18. september 2022. senest søndag d. 18. september 2022. 
3ULV�IRU�PLGGDJVPDGHQ�LQNOXVLYH�GULNNHYDUHU��ND൵H�RJ�NDJH�HU����NU��SU��SHUVRQ�3ULV�IRU�PLGGDJVPDGHQ�LQNOXVLYH�GULNNHYDUHU��ND൵H�RJ�NDJH�HU����NU��SU��SHUVRQ�
Dagen er for alle, som har lyst til at være med, og vi vil også meget gerne se nye, som ikke har været med på en Dagen er for alle, som har lyst til at være med, og vi vil også meget gerne se nye, som ikke har været med på en 
NLAI-dag før. NLAI-dag før. 

Venlig hilsenVenlig hilsen
Susanne og Leif Madsen - New Life Africa International Susanne og Leif Madsen - New Life Africa International 

Tak til støtterTak til støtter
Tusind tak skal der lyde fra vores hjerte til alle jer, Tusind tak skal der lyde fra vores hjerte til alle jer, 
som så trofast hjælper hver måned med et fast beløb til som så trofast hjælper hver måned med et fast beløb til 
fadderskab, og andre som giver til mission, ombygning, fadderskab, og andre som giver til mission, ombygning, 
ekstra mad til de meget trængende familier, samt ekstra ekstra mad til de meget trængende familier, samt ekstra 
beløb til uforudsete ting. Sammen med jer alle fra for-beløb til uforudsete ting. Sammen med jer alle fra for-
skellige lande, kan det lykkes NLAI at hjælpe så mange skellige lande, kan det lykkes NLAI at hjælpe så mange 
børn, unge og familier.børn, unge og familier.

Må Gud rigt velsigne jer alleMå Gud rigt velsigne jer alle

Hilsen med 1.Kor. 1, 28 Gud valgte det, Hilsen med 1.Kor. 1, 28 Gud valgte det, 
som var ubetydelig og ringeagtet i som var ubetydelig og ringeagtet i 
verden.verden.

Kærlig Hilsen Susanne og Leif MadsenKærlig Hilsen Susanne og Leif Madsen

Gaver til missionsarbejdet Gaver til missionsarbejdet 
Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A med op til 17.200 kr./år pr. person. Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A med op til 17.200 kr./år pr. person.   
Hvis du ønsker at indbetale et beløb til missionsarbejdet,Hvis du ønsker at indbetale et beløb til missionsarbejdet,
NDQ�GX�J¡UH�GHW�WLO�%HWDQLD�.LUNHFHQWHUCV�<GUHPLVVLRQ�YLD�EDQN�WLO��NDQ�GX�J¡UH�GHW�WLO�%HWDQLD�.LUNHFHQWHUCV�<GUHPLVVLRQ�YLD�EDQN�WLO��

Vestjysk BankVestjysk Bank  Reg.nr. 9712 konto nr. 0741793075Reg.nr. 9712 konto nr. 0741793075
MobilePay nr. 22723MobilePay nr. 22723
Giro 134 4218Giro 134 4218 - - kode 01 kode 01

Færøsk Bank:Færøsk Bank:�%DQN1RUGLN���5HJ��QU�������.RQWR�QU��������������%DQN1RUGLN���5HJ��QU�������.RQWR�QU�������������
Husk at mærke alle indbetalinger  ”NLAI”, som betyder Husk at mærke alle indbetalinger  ”NLAI”, som betyder 
New Life Africa InternationalNew Life Africa International

MissionskassererMissionskasserer Willy Højgaard, Betania Willy Højgaard, Betania
Kirkecenters Ydremission, Blåhøj Stationsvej 27, DK-7330 Brande.Kirkecenters Ydremission, Blåhøj Stationsvej 27, DK-7330 Brande.
7OI����������������H�PDLO��\PLVVLRQ#EHWDQLD�GN7OI����������������H�PDLO��\PLVVLRQ#EHWDQLD�GN

MissionærerMissionærer Susanne og Leif Madsen,  Susanne og Leif Madsen, 
Højbovangen 7, 9200 Aalborg SV. DanmarkHøjbovangen 7, 9200 Aalborg SV. Danmark
(�PDLO��OHLIQODL#JPDLO�FRP(�PDLO��OHLIQODL#JPDLO�FRP
newlifeafricainternational@gmail.com newlifeafricainternational@gmail.com 
'DQPDUN��PRELO�WOI��� 6XVDQQH��������������'DQPDUN��PRELO�WOI��� 6XVDQQH��������������
� /HLI�������������� /HLI�������������
www.newlife-africa.orgwww.newlife-africa.org
KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�QHZOLIHDIULFDLQWHUQDWLRQDOKWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�QHZOLIHDIULFDLQWHUQDWLRQDO

Ønsker du at testamentere gaver til vort arbejde, er vi gennem Ønsker du at testamentere gaver til vort arbejde, er vi gennem 
Betania Kirkecenters Ydremission  berettiget til, at modtage arv Betania Kirkecenters Ydremission  berettiget til, at modtage arv 
uden at skulle betale arveafgifter: kontakt da venligst Willy Højgaarduden at skulle betale arveafgifter: kontakt da venligst Willy Højgaard

OBS! Nyt Banknavn: OBS! Nyt Banknavn: 
Den Jyske Sparekasse har skiftet navn til: Vestjysk BankDen Jyske Sparekasse har skiftet navn til: Vestjysk Bank
Reg. nr. og konto nr. er de samme, men Swift Code er nu:Reg. nr. og konto nr. er de samme, men Swift Code er nu:
VEHODK22 og IBAN nr. DK7097120741793075VEHODK22 og IBAN nr. DK7097120741793075

Mødekalender for Færøerne d. 10 - 20 juni 2022
Dag Dato Klokken Sted kontaktperson mobil nr. 
Lørdag 11. juni 19:00 Hotel Tvøroyri, Suderoy.  Takkefest Bjørg av Rana 580029
Søndag 12. juni 12:00 Soli Deo Gloria.  Klaksvik Hallgerd 752313
Søndag 12. juni 18:00 Samkoman Marknagil, Torshavn Eivind 217899
Mandag 13. juni 19:00 Lívdin Torshavn  Takkefest Jona & Bjørg 533457
Tirsdag 14. juni 19:00 Samling for frivillige Jóna & Bjørg 533457
Onsdag 15. juni 20:00 Emmanuel David 218182
Torsdag 16. juni 19:00 Betania Skopun.  Sandø Helena 278702
Søndag 19. juni 11:00 Keldan, Skålafjord Pauli 232511

Danmark
Søndag 26. juni 10:30 Midtjyllands Frikirke, Ikast Ulrik 20877555

 

Alle gaver er fradragsberettige efter gældende regler i Danmark 
Du kan støtte forskellige områder eller blive fadder for dreng/ pige 
Fadder for et skolebarn  . . . . . . . . . . . . . . . . . .����NU����PGU�
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 . . .����NU����PGU��
Elever på gymnasiet / praktisk uddannelse . . . . . . . 1220 kr. / mdr. 
Halv sponsorskab for gym / praktisk udd. .  .  .  .  .  .  .  .  .����NU����PGU��
Universitet og videreg. udd. for unge . . . . ��IDGGHUH�[�����NU����PGU��
Krisecenter plads til mor + barn .  .  .  .  .  .  .  ��IDGGHUH�[�����NU����PGU��
Missionsarbejdet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Frit beløb
Byggeri.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Frit beløb
Arbejdet generelt.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Frit beløb


