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AT HJÆLPE BØRN AT HJÆLPE BØRN 
OG UNGE OVER OG UNGE OVER 
MÅLSTREGEN MÅLSTREGEN 

For omkring to år sidenFor omkring to år siden
så jeg i nyhederne den så jeg i nyhederne den 
mest bevægende udsen-mest bevægende udsen-
delse om sportsaktivitet, delse om sportsaktivitet, 
jeg nogensinde har set.jeg nogensinde har set.

En kenyansk atlet var En kenyansk atlet var 
meget tæt på målstregen meget tæt på målstregen 
i det årlige Okpekpe i det årlige Okpekpe 
International 10 kilo-International 10 kilo-
meter landevejsløb i meter landevejsløb i 
Nigeria, da han indså, at Nigeria, da han indså, at 

en anden kenyansk løber var kollapset. Han var lige ved at vinde en anden kenyansk løber var kollapset. Han var lige ved at vinde 
en guldmedalje, men i det mest hjerteskærende øjeblik trak han en guldmedalje, men i det mest hjerteskærende øjeblik trak han 
sig tilbage, løftede sin medatlet op og bar ham frem og sammen sig tilbage, løftede sin medatlet op og bar ham frem og sammen 
krydsede de målstregen.krydsede de målstregen.

Ofte i vores mission om at danne ledere til fremtiden befinder vi Ofte i vores mission om at danne ledere til fremtiden befinder vi 
os i sådanne situationer som den kenyanske atlet. I ”kapløbet” os i sådanne situationer som den kenyanske atlet. I ”kapløbet” 
om at hjælpe vores børn og unge bliver nogle trætte og ”kollap-om at hjælpe vores børn og unge bliver nogle trætte og ”kollap-
ser”. En kollega kan også føle sig modløs og ’kollapse’, og det ser”. En kollega kan også føle sig modløs og ’kollapse’, og det 
samme kan en sponsor. Som et team, og ligesom atleten, bør vi samme kan en sponsor. Som et team, og ligesom atleten, bør vi 
altid træde et skridt tilbage, løfte medlemmer af teamet, hvad end altid træde et skridt tilbage, løfte medlemmer af teamet, hvad end 
det er et barn, et ungt menneske, en medarbejder eller en sponsor, det er et barn, et ungt menneske, en medarbejder eller en sponsor, 
så hjælper vi hinanden med at krydse målstregen. så hjælper vi hinanden med at krydse målstregen. 

Paulus siger følgende, ”Således er vi alle ét legeme i Kristus, Paulus siger følgende, ”Således er vi alle ét legeme i Kristus, 
og hver især hinandens lemmer.” (Romerbrevet 12:5). At være i og hver især hinandens lemmer.” (Romerbrevet 12:5). At være i 
Kristus betyder, at vi er medlemmer af ham og af hinanden. Med Kristus betyder, at vi er medlemmer af ham og af hinanden. Med 
andre ord: Hvis vi er i Kristus, er vi alle på samme hold. andre ord: Hvis vi er i Kristus, er vi alle på samme hold. 

Jeg benytter lejligheden til at takke jer alle for at være et med-Jeg benytter lejligheden til at takke jer alle for at være et med-
lem af NLAI-teamet, et team, der ikke efterlader noget medlem, lem af NLAI-teamet, et team, der ikke efterlader noget medlem, 
men som krydser målstregen sammen. De, der bliver trætte og men som krydser målstregen sammen. De, der bliver trætte og 
’kollapser’, vil blive støttet til at afslutte, og når vi alle er på den ’kollapser’, vil blive støttet til at afslutte, og når vi alle er på den 
anden side, vil vi dele glæden, som Gud havde til hensigt.anden side, vil vi dele glæden, som Gud havde til hensigt.

Kærlig Hilsen KennedyKærlig Hilsen Kennedy

Min far døde, da jeg var en lille Min far døde, da jeg var en lille 
dreng, og senere efterlod min mor dreng, og senere efterlod min mor 
mig hos en tante, som selv var me-mig hos en tante, som selv var me-
get syg og døende. get syg og døende. 
Da der ikke var nogen hjælp at hen-Da der ikke var nogen hjælp at hen-
te i dette hjem, begyndte jeg at leve te i dette hjem, begyndte jeg at leve 
på gaden for at finde mad og boede på gaden for at finde mad og boede 
der, indtil jeg en dag i 2007 fandt der, indtil jeg en dag i 2007 fandt 
New Life Africa International-hjem New Life Africa International-hjem 
for drenge, som blev mit nye hjem. for drenge, som blev mit nye hjem. 

Her har jeg gået i skole, gymnasium og senest taget uddannel-Her har jeg gået i skole, gymnasium og senest taget uddannel-
se, som industri-svejser og har nu fået job hos Kenya Industriel se, som industri-svejser og har nu fået job hos Kenya Industriel 
Estate.Estate.

Under min tid i NLAI spillede jeg Rugby og har været med grup-Under min tid i NLAI spillede jeg Rugby og har været med grup-
pen fra NLAI i England for at spille.pen fra NLAI i England for at spille.

Et år senere blev jeg udtaget til Et år senere blev jeg udtaget til 
landsholdet i Kenya for unge under 15 landsholdet i Kenya for unge under 15 
år, hvilket gav mig muligheden for at år, hvilket gav mig muligheden for at 
besøge Frankrig.besøge Frankrig.

Jeg har også i flere af mine ferier på Jeg har også i flere af mine ferier på 
skolen, været på missionsture forskel-skolen, været på missionsture forskel-
lige steder i Kenya, hvor jeg også fik lige steder i Kenya, hvor jeg også fik 
anledning til at fortælle om min tro anledning til at fortælle om min tro 
på Gud.  på Gud.  

Jeg er utrolig glad for min tid i NLAI, som er ligesom min fami-Jeg er utrolig glad for min tid i NLAI, som er ligesom min fami-
lie, og jeg har nu et godt liv og klarer mig selv.lie, og jeg har nu et godt liv og klarer mig selv.

Må Gud velsigne NLAI og jer, som støtter arbejdet, og fortsat Må Gud velsigne NLAI og jer, som støtter arbejdet, og fortsat 
bruge jer til at klæde de fremtidige generationer på. bruge jer til at klæde de fremtidige generationer på. 

Kærlig Hilsen CollinsKærlig Hilsen Collins

Manager for NLAI, Kennedy skriver

Collins fra NLAI-drengehjemmet skriver

KennedyKennedy

Collins første dag på Collins første dag på 
skolenskolen Collins i dagCollins i dag

Mission og safari rejse til KenyaMission og safari rejse til Kenya
Der er nu 4 ledige pladser til turen og sidste frist for tilmelding er senest Der er nu 4 ledige pladser til turen og sidste frist for tilmelding er senest 
15. november. 15. november. 

Sammen med vores missionskasserer, planlægges en grupperejse til Kenya i februar 2023.Sammen med vores missionskasserer, planlægges en grupperejse til Kenya i februar 2023.
Nærmere oplysninger hos Willy Højgaard, tlf. 51913058 eller: ymission@betania.dk Nærmere oplysninger hos Willy Højgaard, tlf. 51913058 eller: ymission@betania.dk 



Vi har haft en dejlig sommer og været på Vi har haft en dejlig sommer og været på 
ferie sammen med nogle af vores børn og ferie sammen med nogle af vores børn og 
børnebørn og nydt det gode vejr.børnebørn og nydt det gode vejr.
Vi var en uge på Sommercamp i Mari-Vi var en uge på Sommercamp i Mari-
ager, hvor vi mødte mange gode venner ager, hvor vi mødte mange gode venner 
og var til velsignede møder med god   og var til velsignede møder med god   
undervisning. undervisning. 

Møderejse på FærøerneMøderejse på Færøerne

Fra d. 9. – 21. juni var vi på møderejse på Færøerne, hvor vi be-Fra d. 9. – 21. juni var vi på møderejse på Færøerne, hvor vi be-
søgte 8 forskellige kirker og menigheder, og var på mange private søgte 8 forskellige kirker og menigheder, og var på mange private 
besøg.besøg.

Der var arrangeret Der var arrangeret 
2 specielle takke-2 specielle takke-
fester, hvor vi især fester, hvor vi især 
udtrykte vores tak udtrykte vores tak 
til alle de Færinger, til alle de Færinger, 
som er fadder for et som er fadder for et 
barn eller støtter ar-barn eller støtter ar-
bejdet i NLAI på en bejdet i NLAI på en 
eller anden måde.eller anden måde.

Igennem tale og billeder, blev det vist, hvor stor en betydning Igennem tale og billeder, blev det vist, hvor stor en betydning 
NLAI´s arbejde har for rigtig mange mennesker i Kenya.NLAI´s arbejde har for rigtig mange mennesker i Kenya.

På en af takkefesterne deltog På en af takkefesterne deltog 
den Færøske udenrigsmini-den Færøske udenrigsmini-
ster Jenis av Rana og holdt ster Jenis av Rana og holdt 
tale. Den Færøske regering tale. Den Færøske regering 
er på en fantastisk måde gået er på en fantastisk måde gået 
ind og hjælper NLAI med ind og hjælper NLAI med 
midler til at drive syskolen midler til at drive syskolen 
(Garment Making School) i (Garment Making School) i 
foreløbig 2 år, som nu næsten foreløbig 2 år, som nu næsten 
er gået, og vi håber, at de er gået, og vi håber, at de 
siger ja til at fortsætte med siger ja til at fortsætte med 

at støtte skolen til glæde for 46 marginaliserede unge kvinder og at støtte skolen til glæde for 46 marginaliserede unge kvinder og 
enkelte unge mænd.enkelte unge mænd.

Over 90 % af de unge får arbejde, når de har gennemgået den Over 90 % af de unge får arbejde, når de har gennemgået den 
4-årige uddannelse i design og syning. 4-årige uddannelse i design og syning. 

Igennem uddannelse, mentor Ship og bibelundervisning får de Igennem uddannelse, mentor Ship og bibelundervisning får de 
også nyt håb for fremtiden, og deres tro på Gud og på dem selv også nyt håb for fremtiden, og deres tro på Gud og på dem selv 
vokser og de bliver forvandlet til det, som Gud havde tænkt. vokser og de bliver forvandlet til det, som Gud havde tænkt. 

Vi ønsker hermed at sige tak til alle Færinger, som var med til Vi ønsker hermed at sige tak til alle Færinger, som var med til 
at gøre dagene deroppe helt specielle for os og Susannes søster at gøre dagene deroppe helt specielle for os og Susannes søster 
Inger, som var med. Inger, som var med. 

Skoleleder Jane skriverSkoleleder Jane skriver
”New Life Africa International ”New Life Africa International 
School, har en reel og betydningsfuld School, har en reel og betydningsfuld 
indvirkning på mange børn, hvis liv indvirkning på mange børn, hvis liv 
forandres gennem NLAI, og denne forandres gennem NLAI, og denne 
forandring vil for altid manifestere forandring vil for altid manifestere 
sig i disse børn på deres vej gennem sig i disse børn på deres vej gennem 
livet. Så mange børn har opnået deres livet. Så mange børn har opnået deres 
drøm om at blive en velfungerende drøm om at blive en velfungerende 
borger i det kenyanske samfund. borger i det kenyanske samfund. 

Denne drøm startede som et lille frø Denne drøm startede som et lille frø 
lagt i jorden, og med tiden har frøet udviklet sig til et træ med lagt i jorden, og med tiden har frøet udviklet sig til et træ med 
dybe rødder, hvor der gives ly. Til trods for, at skolen er vokset dybe rødder, hvor der gives ly. Til trods for, at skolen er vokset 
og har udviklet sig i mange aspekter, har vi formået at opretholde og har udviklet sig i mange aspekter, har vi formået at opretholde 
og sikre en god kvalitet i undervisningen og uddannelsen.og sikre en god kvalitet i undervisningen og uddannelsen.

Gennem tro og Guds nåde ved vi her hos NLAI-skolen, at Gud Gennem tro og Guds nåde ved vi her hos NLAI-skolen, at Gud 
vil sørge for behov som mad, skoleuniformer, sundhedstjek og vil sørge for behov som mad, skoleuniformer, sundhedstjek og 
skoleuddannelse gennem børnenes tid hos NLAI. Gennem råd-skoleuddannelse gennem børnenes tid hos NLAI. Gennem råd-
givning og vejledning vil vi styrke børnene til at overkomme de givning og vejledning vil vi styrke børnene til at overkomme de 
udfordringer, der følger deres familier, som lever i fattigdom.”udfordringer, der følger deres familier, som lever i fattigdom.”

Jane fortsætter med at fortælle om Jane fortsætter med at fortælle om CalebCaleb, som er uddannet lærer , som er uddannet lærer 
og ansat på NLAI skolen. Han er en af og ansat på NLAI skolen. Han er en af 
dem, som har oplevet forvandlingen i sit dem, som har oplevet forvandlingen i sit 
eget liv. Han er fuld af energi og passion eget liv. Han er fuld af energi og passion 
for at støtte børn og unge, der trænger til for at støtte børn og unge, der trænger til 
hjælp hos NLAI. Caleb kommer fra fatti-hjælp hos NLAI. Caleb kommer fra fatti-
ge kår og mistede sin mor i en ung alder. ge kår og mistede sin mor i en ung alder. 
Efter hans mors bortgang, tog hans mo-Efter hans mors bortgang, tog hans mo-
ster ham ind og hjalp ham. Desværre gik ster ham ind og hjalp ham. Desværre gik 
hans moster også bort. Igennem denne hans moster også bort. Igennem denne 

svære tid, holdt Caleb fast i sin tro om, at Gud ville hjælpe ham svære tid, holdt Caleb fast i sin tro om, at Gud ville hjælpe ham 
videre i hans skolegang hos NLAI. Med hjælp fra lærere på sko-videre i hans skolegang hos NLAI. Med hjælp fra lærere på sko-
len arbejdede Caleb sig vej igennem skoleuddannelsen og videre len arbejdede Caleb sig vej igennem skoleuddannelsen og videre 
til læreruddannelsen - til læreruddannelsen - fra håbløshed til at blive en uddannet fra håbløshed til at blive en uddannet 
Gentleman.Gentleman.

Der er sandhed i Guds ord, og det læser vi i Ordsprogenes Bog Der er sandhed i Guds ord, og det læser vi i Ordsprogenes Bog 
Kap. 19 vers. 17, hvor der står følgende: ”Den, der forbarmer sig Kap. 19 vers. 17, hvor der står følgende: ”Den, der forbarmer sig 
over den svage, giver et lån til Herren, og Herren gengælder ham over den svage, giver et lån til Herren, og Herren gengælder ham 
hans gerning”.hans gerning”.

Den støtte og support, vi modtager fra vores sponsorer, er ikke Den støtte og support, vi modtager fra vores sponsorer, er ikke 
forgæves.forgæves.

Tak for jeres kærlighed til børn og andre mennesker i nød.Tak for jeres kærlighed til børn og andre mennesker i nød.

Må Gud velsigne jer. Må Gud velsigne jer. 
Kærlig Hilsen JaneKærlig Hilsen Jane

Personlig hilsenPersonlig hilsen
Susanne og Leif skriverSusanne og Leif skriver

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 
se på: http//betania.dk/privatlivspolitik/se på: http//betania.dk/privatlivspolitik/

Husk, når du flytter bank, at du også skal flytte dine overførsler til dit fadder-Husk, når du flytter bank, at du også skal flytte dine overførsler til dit fadder-
barn i NLAI, da vi oplever at flere ikke er barn i NLAI, da vi oplever at flere ikke er 
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.

Gruppe på FærøerneGruppe på Færøerne

Folk som ønsker fadderbørnFolk som ønsker fadderbørn

JaneJane

CalebCaleb

Udenrigsminister Udenrigsminister 
Jenis av RanaJenis av Rana



Jóna og Billy Jóna og Billy 
fra Færøerne fra Færøerne 
skriver:                         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 dertil 
17 gange. Mange, både i Kenya og på Færøerne, spørger os, 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 hvorfor vi gør dette, og det er ikke så svært at svare på. For 

Lederen for pigehjemmet skriverLederen for pigehjemmet skriver
Mit navn er Ma-Mit navn er Ma-
ryAnn, og jeg er ryAnn, og jeg er 
daglig leder for daglig leder for 
pigehjemmet hos pigehjemmet hos 
New Life Africa New Life Africa 
International. Det International. Det 
er en stor glæde er en stor glæde 
at se pigernes liv at se pigernes liv 
blive forvandlet blive forvandlet 
gennem NLAI og gennem NLAI og 
sponsorater. At se sponsorater. At se 

disse piger gå fra at være hjemløse, ensomme og desperate til at disse piger gå fra at være hjemløse, ensomme og desperate til at 
blive uddannede og ansvarlige unge kvinder er fantastisk.blive uddannede og ansvarlige unge kvinder er fantastisk.

Vi takker Gud for den store hjælp, vi modtager gennem vores Vi takker Gud for den store hjælp, vi modtager gennem vores 
ledere Susanne og Leif og alle faddere og andre støtter. ledere Susanne og Leif og alle faddere og andre støtter. 
Denne hjælp bidrager til, at pigerne har et hjem, hvor de får Denne hjælp bidrager til, at pigerne har et hjem, hvor de får 
kærlighed, mad og drikke, rent tøj, sundhedstjek og medicin. kærlighed, mad og drikke, rent tøj, sundhedstjek og medicin. 
Derudover modtager de rådgivning og vejledning og de lærer om Derudover modtager de rådgivning og vejledning og de lærer om 
basale livsnødvendigheder. basale livsnødvendigheder. 
Gennem Guds ord opmuntres og styrkes de i deres talenter og Gennem Guds ord opmuntres og styrkes de i deres talenter og 
potentiale. potentiale. 

Jeg takker Gud for, at Jeg takker Gud for, at 
NLAI kan give kærlighed NLAI kan give kærlighed 
og omsorg i en hjemlig og omsorg i en hjemlig 
atmosfære for alle piger atmosfære for alle piger 
med forskellige aldre og med forskellige aldre og 
klassetrin, varierende fra klassetrin, varierende fra 
børnehave til gymnasium.børnehave til gymnasium.

Adskillige af vores unge piger bor nu på College og er i gang Adskillige af vores unge piger bor nu på College og er i gang 
med uddannelse, og andre er færdiguddannede, har bosat sig og med uddannelse, og andre er færdiguddannede, har bosat sig og 
har deres egen indkomst og klarer sig selv.har deres egen indkomst og klarer sig selv.

I Jeremias’ bog kap 22 vers 16 står der følgende: ’’Han sørgede I Jeremias’ bog kap 22 vers 16 står der følgende: ’’Han sørgede 
for, at hjælpeløse og fattige fik hjælp, og det gik ham godt. Er det for, at hjælpeløse og fattige fik hjælp, og det gik ham godt. Er det 
ikke at kende mig? Siger Herren.’’ ikke at kende mig? Siger Herren.’’ 

Dette må siges at være en sandhed.Dette må siges at være en sandhed.

Gud velsigne New Life Africa Internationals støtter og faddere. Gud velsigne New Life Africa Internationals støtter og faddere. 
  
Stort renovationsarbejde på pigehusetStort renovationsarbejde på pigehuset

I pigehuset bor 50 piger, hvoraf 70 % er forældreløse og resten har I pigehuset bor 50 piger, hvoraf 70 % er forældreløse og resten har 
så store udfordringer med alkohol eller incest i hjemmet, at de ikke så store udfordringer med alkohol eller incest i hjemmet, at de ikke 
kan bo derhjemme. kan bo derhjemme. 

Det er fantastiske forvandlinger, der sker med disse piger, som Det er fantastiske forvandlinger, der sker med disse piger, som 
har været forladt, udnyttet, misbrugt og været udsat for forfærde-har været forladt, udnyttet, misbrugt og været udsat for forfærde-
lige ting. lige ting. 

Der, hvor der var tristhed, gråd og angst, bliver der glæde og fred, Der, hvor der var tristhed, gråd og angst, bliver der glæde og fred, 
og smil kommer på læberne.og smil kommer på læberne.

NLAI vil fortsat gerne være til stor hjælp for mange udsatte piger NLAI vil fortsat gerne være til stor hjælp for mange udsatte piger 
i fremtiden, og derfor er vi nødt til at lave et stort renoveringsar-i fremtiden, og derfor er vi nødt til at lave et stort renoveringsar-
bejde på pigehuset, som er mange år gammelt og meget nedslidt bejde på pigehuset, som er mange år gammelt og meget nedslidt 
på grund af den store slitage af 50 – 60 piger, samt voksne med-på grund af den store slitage af 50 – 60 piger, samt voksne med-
arbejdere, som har deres daglige gang på hjemmet. arbejdere, som har deres daglige gang på hjemmet. 
Derudover har der været nogle store vandskader, som også skal Derudover har der været nogle store vandskader, som også skal 
udbedres. udbedres. 

Der bliver også lagt nyt tag på bygningen, og der bliver instal-Der bliver også lagt nyt tag på bygningen, og der bliver instal-
leret solenergi-vandvarmere på taget, så pigerne kan få et varmt leret solenergi-vandvarmere på taget, så pigerne kan få et varmt 
bad uden at skulle bære varmt vand i spande fra komfuret til bad uden at skulle bære varmt vand i spande fra komfuret til 
baderummet, med den fare som det medfører. baderummet, med den fare som det medfører. 

Projektet er budgetteret til ca. 500.000 kr., og vi har nu ca. de Projektet er budgetteret til ca. 500.000 kr., og vi har nu ca. de 
første 300.000 kr., som er øremærket renovering af pigehuset.  første 300.000 kr., som er øremærket renovering af pigehuset.  

Hvis du har lyst og mulighed for at hjælpe til med denne sto-Hvis du har lyst og mulighed for at hjælpe til med denne sto-
re renovering af det nedslidte børnehjem, så kan du øremærke re renovering af det nedslidte børnehjem, så kan du øremærke 
dit beløb: dit beløb: ”Pigehuset””Pigehuset” Arbejdet forventes at blive påbegyndt i  Arbejdet forventes at blive påbegyndt i 
december 2022.december 2022.

Afsluttet uddannelseAfsluttet uddannelse
3 af vores unge i NLAI har færdiggjort deres uddannelse siden 3 af vores unge i NLAI har færdiggjort deres uddannelse siden 
sidste nyhedsbrev:sidste nyhedsbrev:
    

ClintonClinton er forældreløs, og boede hos sin bedstefar,  er forældreløs, og boede hos sin bedstefar, 
som ofte var syg, og ikke kunne tage hånd om ham. som ofte var syg, og ikke kunne tage hånd om ham. 
Han løb derfor væk og boede på gaden, indtil han Han løb derfor væk og boede på gaden, indtil han 
kom til NLAI-hjemmet for drenge i 2004, hvor han kom til NLAI-hjemmet for drenge i 2004, hvor han 
kom i NLAI skolen. Senere kom han på gymnasium, kom i NLAI skolen. Senere kom han på gymnasium, 

og har nu taget en frisøruddannelse. Han er utroligt taknemmelig og har nu taget en frisøruddannelse. Han er utroligt taknemmelig 
for denne store hjælp. Han er nu færdig med sin frisøruddannelse for denne store hjælp. Han er nu færdig med sin frisøruddannelse 
og kan tage hånd om sig selv og hjælpe andre. og kan tage hånd om sig selv og hjælpe andre. 

Clinton & CollinsClinton & Collins, som vi har skrevet om på forsi-, som vi har skrevet om på forsi-
den, er begge drenge fra børnehjemmet, hvor de har den, er begge drenge fra børnehjemmet, hvor de har 
lært dem så mange ting i deres liv og ikke mindst lært dem så mange ting i deres liv og ikke mindst 
Guds ord, som har givet dem troen på Jesus.  Guds ord, som har givet dem troen på Jesus.  

Faith Faith er en af vores elever, som startede i første er en af vores elever, som startede i første 
klasse på NLAI-skolen i 2005. Hendes far døde, da klasse på NLAI-skolen i 2005. Hendes far døde, da 
hun var 8 år gammel, og efterlod hendes mor alene hun var 8 år gammel, og efterlod hendes mor alene 
med de 4 børn. Faith var dygtig, så hun kom på med de 4 børn. Faith var dygtig, så hun kom på 
gymnasiet og senere på Universitet, hvor hun har gymnasiet og senere på Universitet, hvor hun har 

taget en Degree i Theater Studies, og et kortere kursus i Makeup taget en Degree i Theater Studies, og et kortere kursus i Makeup 
& Beauty, som er til stor hjælp i hendes uddannelse.& Beauty, som er til stor hjælp i hendes uddannelse.

I dag står Clinton, Collins og Faith som unge mennesker med I dag står Clinton, Collins og Faith som unge mennesker med 
uddannelse og rustet til fremtiden. Tusind tak for den trofaste uddannelse og rustet til fremtiden. Tusind tak for den trofaste 
hjælp til alle, som har været fadder til børnene eller hjulpet hjælp til alle, som har været fadder til børnene eller hjulpet 
på andre måder.på andre måder.

Ang. udsendelse af nyhedsbrevetAng. 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 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.combesked på: nlai.nakuru.kenya@gmail.com

MaryAnn sammen med MaryAnn sammen med 
nogle af pigernenogle af pigerne

Pigerne laver lektierPigerne laver lektier

ClintonClinton

CollinsCollins

FaithFaith

Nogle af pigerne foran pigehusetNogle af pigerne foran pigehuset



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 Adresseændring bedes sendt til os eller Jette Moes og Ole Corneliussen, Ved Bjerget 20, 9530 Støvring, Denmark. E-mail: olecorneliussen001@gmail.com 

Nye elever som er startet på videregående uddannelserNye elever som er startet på videregående uddannelser

12 nye elever er startet på uddannelse i september 2022 på universitet og forskellige college uddannelser. 35 nye 12 nye elever er startet på uddannelse i september 2022 på universitet og forskellige college uddannelser. 35 nye 
elever er startet på første år ud af 4 år på gymnasiet (Form 1) i maj 2022, og de er godt i gang på skoler ne.  elever er startet på første år ud af 4 år på gymnasiet (Form 1) i maj 2022, og de er godt i gang på skoler ne.  

15 nye børn på børnehjemmet15 nye børn på børnehjemmet
Der er stadig mange børn, som ikke har et hjem eller ikke har Der er stadig mange børn, som ikke har et hjem eller ikke har 
et sted, hvor de kan finde tryghed og fred til at vokse op under et sted, hvor de kan finde tryghed og fred til at vokse op under 
trygge forhold. trygge forhold. 
Derfor er NLAI-børnehjemmene taknemmelige for at kunne Derfor er NLAI-børnehjemmene taknemmelige for at kunne 
række ud til disse skønne børn. række ud til disse skønne børn. 

Tak for din hjælp i forbøn og økonomisk. Hvis du ønsker at Tak for din hjælp i forbøn og økonomisk. Hvis du ønsker at 
blive fadder for en af disse skønne børn, så kan du kontakte blive fadder for en af disse skønne børn, så kan du kontakte 
os på E-mail: os på E-mail: 
newlifeafricainternational@gmail.comnewlifeafricainternational@gmail.com

Opråb om økonomisk hjælpOpråb om økonomisk hjælp
Her i 2022, mærker vi virkelig den økonomiske krise, da priserne på alt er steget og så har skolerne i Kenya 4 Terminer i år mod sædvan-Her i 2022, mærker vi virkelig den økonomiske krise, da priserne på alt er steget og så har skolerne i Kenya 4 Terminer i år mod sædvan-
lig 3. Det drejer sig om i alt 884 elever på folkeskoler, gymnasier, og videregående uddannelser, som NLAI i gennemsnit skal betale over lig 3. Det drejer sig om i alt 884 elever på folkeskoler, gymnasier, og videregående uddannelser, som NLAI i gennemsnit skal betale over 
25% mere for i år. Majs og bønner, som er de mest almindelige afgrøder, som bruges til madlavning i Kenya, er steget med over 100% i år. 25% mere for i år. Majs og bønner, som er de mest almindelige afgrøder, som bruges til madlavning i Kenya, er steget med over 100% i år. 
Dermed har NLAI betydelig flere udgifter i år end normal. Dermed har NLAI betydelig flere udgifter i år end normal. 

Udover, at mange børn og unge mangler fadderskaber, så har beløbene ikke kunnet slå til i år. Derfor er økonomien meget stram, og vi står Udover, at mange børn og unge mangler fadderskaber, så har beløbene ikke kunnet slå til i år. Derfor er økonomien meget stram, og vi står 
og mangler ca. 250000 kr. for at få det hele til at hænge sammen resten af året. Hvis nogen har mulighed for at støtte med et ekstra beløb, og mangler ca. 250000 kr. for at få det hele til at hænge sammen resten af året. Hvis nogen har mulighed for at støtte med et ekstra beløb, 

vil det være meget kærkomment. Se kontonumre nedenfor.vil det være meget kærkomment. Se kontonumre nedenfor.

Blot mærk beløbet Blot mærk beløbet ”ekstra hjælp””ekstra hjælp”, så ved vi, at vi kan bruge dem, der , så ved vi, at vi kan bruge dem, der 
hvor der er mest brug for hjælp.  hvor der er mest brug for hjælp.  

Må Gud rigt velsigne jer alle.Må Gud rigt velsigne jer alle.

Hilsen med Salmerne 68,6: ”Gud er som en far for de faderløse, Hilsen med Salmerne 68,6: ”Gud er som en far for de faderløse, 
Han taler de faderløses sag”Han taler de faderløses sag”

Kærlig Hilsen Kærlig Hilsen 
Susanne og Leif Madsen 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,
kan du gøre det til Betania Kirkecenter`s Ydremission via bank til: kan du gøre det til Betania Kirkecenter`s Ydremission via bank til: 

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

Færøsk Bank:Færøsk Bank: BankNordik - Reg. nr. 6460 Konto nr. 0001759002  BankNordik - Reg. nr. 6460 Konto nr. 0001759002 
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.
Tlf + 45 51913058. e-mail: ymission@betania.dkTlf + 45 51913058. e-mail: ymission@betania.dk

MissionærerMissionærer Susanne og Leif Madsen,  Susanne og Leif Madsen, 
Højbovangen 7, 9200 Aalborg SV. DanmarkHøjbovangen 7, 9200 Aalborg SV. Danmark
E-mail: leifnlai@gmail.comE-mail: leifnlai@gmail.com
newlifeafricainternational@gmail.com newlifeafricainternational@gmail.com 
Danmark, mobil tlf.  Susanne: +45 60612084Danmark, mobil tlf.  Susanne: +45 60612084
 Leif: +4561689679 Leif: +4561689679
www.newlife-africa.orgwww.newlife-africa.org
https://www.facebook.com/newlifeafricainternationalhttps://www.facebook.com/newlifeafricainternational
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

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

DanDan PhilipPhilip MaureenMaureen AmbroseAmbrose ModixModix JosephJoseph MaxwellMaxwell JaneJane GraceGrace JaqulineJaquline MagretMagret KellyKelly

Nye børn på børnehjemmetNye børn på børnehjemmet


