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Nyhedsbrev fra
Susanne & Leif Madsen

Julehilsen

ke
Vi vil benytte anledningen til at øns
ig glædelig jul og et velsignet nytår.
alle modtagere af nyhedsbrevet en rigt
Gud, alle trofaste støtter og forbedere
Det er med stor taknemmelighed til
rt er gået. Selvom der har været
for alt, hvad der er sket i året som, sna
vet Guds trofasthed igennem alt
en del sygdom og kampe, så har vi ople
håber, at I må være sunde og raske og
sammen. Vi vil ønske jer alt godt og
alle måder.
have det godt og være velsignede på

Børn fra NLAI på tur i England

Gruppen som besøgte UK

På vores skole, New Life Africa
School, har vi en lærer, som er meget
dygtig til rugby. Han træner nogle af
drengene fra skolen og børnehjemmet, og de er ved at have et rigtig
godt hold.
20 drenge fra rugbyholdet og tre
medarbejdere blev inviteret på tur
til England med alt sponsoreret af et
stort firma i England.
Det var en kæmpe oplevelse for dem
alle at se London, besøge berømte
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steder, spille rugby, være på besøg
på en skole, og bo hos private værtsfamilier, med drenge i samme alder.
Tak til dem som har været med til at
gøre dette muligt.

Nødhjælp i Turkana

Vi vil gerne benytte anledningen til
at sige tak til jer, som har givet penge
til nødhjælp til de fattige og sultne i
Turkana, som er den nordlige del af
Kenya, der grænser op til Sudan og
Somalia.
Vi har indtil nu sendt 2 ladninger af
nødhjælp af sted i form af mad, som
er blevet delt ud til ca. 100 familier.
Vi ved, at det kun er en dråbe i havet,
da ca. 11 millioner mennesker sulter
på Afrikas Horn, men heldigvis er
der rigtig mange organisationer
og lande, som gør en stor
indsats, så rigtig mange mennesker får hjælp.

Hellen som er
færdiguddannet skriver:

Hej. Jeg håber I alle har det godt.
Jeg vil bare sige tusind tak fordi I
har hjulpet
mig til
hvor jeg er
i dag. Jeg
blev en del
af NLAI i
juli 2004,
kort efter
min mor
gik bort.
Hellen er færdig med udDet er nu
dannelse.
seks år
siden og
Gud har
hjulpet mig igennem.
NLAI har hjulpet mig på mange forskellige måder og det takker jeg Gud
for. Før jeg kom havde jeg ikke nok
at spise, drikke og heller ingen penge
til at tage en uddannelse. I har givet
håb, hvor alt så håbløst ud.
I har betalt alle mine faglige udgifter
på det rigtige tidspunkt og dette takker jeg Gud for. Faktisk har i sikret
at jeg har haft noget at spise, et sted
at sove, og en masse andre nødvendigheder. Endnu en gang, tusind tak.
Jer er nu færdiguddannet og har et
diplom i hotel og restaurant ledelse
og jeg tror på at Gud snart velsigner
mig med et endnu bedre job.
Endnu en gang tusind tak og må Gud
velsigne jer.

Nyt fra os

meget glade for dette.
Alle disse ovenfor nævnte
”danske” kontor.
En varm hilsen
rejser hjem midt i december
Karen Magrethe
til jer alle fra os
og vi er dybt taknemmeMikkelsen fra
i Nakuru. Her er
lig for deres store hjælp på
Randers kom
der stadig regn
alle måder. Vi vil også lige
midt i septemog lidt koldt,
nævne Camilla og Viktoria,
solen er dog begyndt at komme frem, ber og hjælper
som var her i hele oktober.
Karen Margrethe
til med meget
men slet ikke som vi normalt oplever
De var til stor hjælp både
praktisk arbejde
det her i Kenya. Mange steder, hvor
på kontoret og med at være
der ellers har været tørke, er der store og er en del sammen med børnene
sammen med børnene på hjemmet.
på hjemmet, samt hjælper med Kioo
oversvømmelser, og flere er druknet
Lulu projektet.
i vandmængderne. KlimaforanBesøg fra Australien
Alice Jespersen fra Færøerne kom
dringerne har uden tvivl også nået
Vi har også haft besøg af en advokat,
sidst i september
Kenya.
Des Kennedy, som er interesseret i
og hjælper meget
Der har været mange
at hjælpe
til på kontoret og
gæster på besøg i den
til. Han er
med praktisk arsidste tid fra mange
sponsor
bejde, samt er ved
forskellige lande, som
for et af
børnene og leger
har været med til at
børnene
med dem og hun
opmuntre børnene og
her, og
har også underde unge med deres
Alice, Camilla & Viktoria
derfor
vist bedstemødre
besøg.
kontor arbejde
kom
på krisecenteret
Vi glæder os til at
han til
Dess Kennedy sammen
i at hækle huer,
holde jul i Danmark
med drengene
Nakuru.
som de allerede har fået solgt et par
sammen med vores familie i år. Julen
To lærere,
stykker af.
skal fejres sammen med vores børn,
Frida og Kate Hristofski fra AuJytte ankom sidst i oktober og
svigerbørn og børnebørn, samt Sustralien, har også været på besøg; de
hjælper meget
sannes forældre. Kun vores søn Anvar interesserede i at hjælpe
til med prakdrè kan desværre være med, da han
til med undervisningen på
stadig arbejder i Sydafrika. Det bliver tisk arbejde,
skolen. De holdt et oplæg
specielt i forogså skønt at bruge tid sammen med
for vores lærere på skolen
bindelse med
vores dejlige børnebørn. Frederik og
om adfærd, kontakt og trivcontaineren,
Alberte er nu blevet store, og vi har
sel blandt elever, da det er
som hun også
fået to nye børnebørn indenfor det
en vigtig faktor for læring.
var ansvarlig
sidste års tid, Olivia og Tobias. Der
Jytte dekorerer
De havde også et møde med
kommende forretning
for at pakke
sker jo en stor udvikling i den alder,
Nakurus undervisnings
i Danmark.
så vi er glade for at kunne se dem
ledere, og vi håber, at der
Hun har også
igen og nyde tiden sammen.
kan rejses penge, således at Frida kan
været primus motor i at indrette den
komme tilbage og uddanne lærerne
nye brudekjoleforretning,
Volontører
i det. Det er
som hedder ”NLAI Bridal
Der har været og er stadig rigtig
kendt i både
Collections - Brides with
mange mennesker herude for at
Danmark og
a Heart”.
hjælpe til med arbejdet.
Australien,
Esther Nielsen fra Esbjerg
Tine Mathiesen og Søren Fonslet
men i Kenya
har været her i et par uger,
fra København er begge uddannede
er det helt
hvor hun har undervist
lærere, og har
nyt. Vores
Officiel besøg hos undervisværet her siden kvinder på krisecenteret
skole vil
nings lederne i Nakuru
og kvinder fra lossesidst i august.
dermed blive
pladsen i at lave flotte
De hjælper til
nye tasker ud af forskellige folie- og
på skolen og
pilot-skole for
papirposer. Det
børneprojektet, som
var et rigtig
hjemforhåbentgodt kursus,
met,
Tine og Søren
lig vil brede sig
og både vi og
samt
til andre steder i
kvinderne var
på det
Kenya.
Ester laver tasker

Besøg fra vores kirke i DK

I oktober havde vi den glæde at have
besøg af vores medforstander og missionskoordinator Bent Ole, sammen
med ægteparret Gudrun og Preben fra
Betania Kirkecenter i Blåhøj.
De så med
interesse
alle de
forskellige
projekter
med skole,
Bent Ole, Gudrun &
børnePreben
hjem og
krisecentre, og opmuntrede os meget i
arbejdet.
Vi er meget glade for den store opbakning, vi har fra vores kirke i Danmark,
som har stået sammen med os i arbejdet i 18 år nu siden udsendelsen i 1994.

Containeren ankommet

Efter mange måneders forarbejde er
endnu en 40 fods container ankommet
til Nakuru. Vi er meget taknemmelige
til de mennesker, som har hjulpet med
at samle
ting og
sager sammen og med
at pakke
containeren
i Danmark.
Denne gang
Container ankommer
var indholdet igen
meget tøj, computere, sportsudstyr,
tavler,
tasker,
borde
og
stole og
meget
andet.
Vi er
sikre
Gruppe fra DK
på,
at tingene skal blive til stor hjælp for
skolen og
børnene på
børnehjemmene. En
gruppe på
13 personer
fra Danmark
er ude for at
Container arbejde
hjælpe med
oprydning i
sagerne og indretning af containeren,
som vi har fået lov til at beholde som

lagerrum.
Vi ønsker at takke alle, som har været
med til at gøre dette ”mirakel” muligt.

Lotte og
Kaare

Vores gode
venner
Lotte og
Kaare kom
sammen
med deres
Lotte og Kaare
to store
drenge Frederik og Gustav her i efteråret for at
gense Kenya og opfriske gode minder.
Lotte og Kaare arbejdede sammen
med os i 2005 – 2007 med opstart
af krisecentrene, hvor de gjorde en
kæmpe indsats.

her i Nakuru. Alle børnene har deres
egne historier og har oplevet et liv med
mange udfordringer og skuffelser, så
når de kommer på New Life-hjemmet,
får de håb og tro på deres
fremtid igen.

Nyt legerum på
Børnehjemmet

Vi har fået indrettet et rigtig
dejligt legerum til børnene
på børnehjemmet, hvor de
kan lege med puslespil,
dukker, biler, male og
hygge sig, og det er de rigtig glade for.
Volontørerne
har haft
legerummet
åbent hver
lørdag siden
det blev færdigt, og der
Børnehjemmet
har Karen
Der er for tiden 110 børn på børneNyt legerum
Magrethe
hjemmet, som alle har travlt med at
desuden haft
gå i skole, gymnasiet, college eller
universitet. Flere af de unge bliver fær- samlinger for de mindre børn, hvor
hun bl.a. fortæller
dige med
dem bibelske beretuddanninger. Der er også
nelse dette
blevet bagt kanelår og skal
snegle med børnene
derefter
på børnehjemmet,
i udslusog det hyggede de
ning, hvor
sig rigtig meget med.
vi hjælDrenge fra børnehjemmet
Tine og Søren var
per dem
også en tur med nogle
økonomisk
af børnene fra børnehjemmet nede ved
med kost og logi det første stykke tid,
Lake Nakuru Dyrepark. Der lesåledes
gede de forskellige udendørslege
at de
og så alle aberne, der leger tæt
efterved indgangen til parken.
hånden
kan tage
vare på
sig selv.
To nye
piger,
Børnene fra hjemmet leger
som
havde
meget brug for hjælp, er
ankommet til børnehjemmet
inden for de sidste par uger.
Den ene af pigerne er bragt
til børnehjemmet af myndigLegerummet
hederne, fordi hendes mor
har prøvet at forgifte hende.
Moren er nu fængslet, og
da ingen ved hvor faderen
er, var der ingen steder for
pigen at tage hen. Dette er bare en af
de mange, som står og mangler hjælp

Betania Gospel Mission
Bakkevænget 10. Grejs,
7100 Vejle, Denmark

Adresseændring bedes sendt til os eller Alice og Henning Mortensen, Bakkevænget 10, Grejs, DK - 7100 Vejle, Denmark. E-mail: henning@tuknet.dk

Stor gruppe fra Norge

af ting og sager fra Kenya, også de nye
smykker fra Kioo Lulu, hvor alt overI begyndelsen af november havde vi en
skuddet går til NLAIs arbejde.
gruppe på 33 unge mennesker fra en
Vi har vores midlertidige hjem i Ålborg
højskole i
fra midt december til midt
Norge, som
februar. Al post kan sendes til
kommer
Susanne og Leif Madsen C/0
Besøg fra Island
hvert år og
Malene og Stefan Joensen,
Vi har haft besøg af
besøger
Sjællandsgade 82, 2 th., 9000
vores kære venner fra
skolen og
Ålborg. DK
Gruppen fra Norge
Island, Disa og Kristinn,
børnehjemVores e-mail adr. er den
som har været og tale i
met. De var
Disa og Kristinn
samme som altid: leifmadkirken og besøgt børalle meget begejstrede for at se børnene
sen@africaonline.co.ke. Vores
nene og de unge på børog alle projekterne.
tlf.
nr.
findes
på hjemmesiden.
nehjemmet. Disa og Kristinn
Må
Gud
velsigne
jer alle.
er vores kontaktpersoner på
Skolen
Kærlig
hilsen
Susanne
og Leif Madsen
Island, som planlægger alle
Det har været
møder, vi skal
en travl tid
Program for møderejse dec. 2011 - feb. 2012
have der, samt
med afslutning
Søn. d. 18. dec. kl. 10.00 Holbæk Frikirke
står for ting
af 8. klasse,
Søn. d.18. dec. kl.18.00 Stenlille Frikirke
vedrørende
som var til
Afskedsfest for 8. klasse
Søn. d. 8. jan. kl. 10.30 Randers pinsekirke
NLAI-arbejde
deres store
Ons. d. 11. jan. kl. 19.00 Brande bibliotek
på Island.
eksamen i uge
Tors. d. 12. jan. kl. 19.00 Fælleshuset på Egholm
45. Ugen efter har resten af skolen også
Færgevej 13, Aalborg
Møderejse i Danværet til eksamener, og d. 2. december
Søn. d. 15. jan. kl. 10.00 Herning Frikirke
går børnene så på juleferie. Vi har i
mark og Island
Tirs. d. 17. kl. 14.30
Mellem venner i Bethania kirken Aalborg
den sidste tid haft flere arrangementer
Vi glæder os til at skulle
Søn. d. 22. jan. kl. 10.30 Aalborg Pinsekirke
sammen med børnene, hvor de har lavet
være på møderejse i
Fre. d. 26. - man. d. 6. feb. Møderække på Island
opvisning for mange af de gæster, som
Danmark og Island
Ons. d. 8. feb. kl. 8.00
Konfirmander i Støvring sognegaard
vi har haft. Børnene elsker disse dage og til vinter. Denne gang
Tors. d. 9. feb. kl. 8.00
Konfirmander i Støvring sognegaard
er der også flere nye
Søn. d. 12. feb. kl. 10.00 Nexø Frikirke
Gaver til missionsarbejdet – Alle gaver er fradragsbesteder, vi skal besøge.
rettiget efter § 8 A.
Vi ser frem til at møde
Mødeprogram for Island:
en af eleverne
Hvis duCurt
ønskerog
at indbetale
et beløb til missionsmange af jer de forskelFre. d. 27. jan. kl. 20.00 Keflavik kirke
arbejdet, kan du gøre det til Betania Kirkecenter`s
lige steder, hvor der skal
Lør. d. 28. jan.kl. 20.00 Vestmanna Island
Ydremission, enten på Giro 134 4218 eller via bank til
være møder. Se mødeSøn. d. 29. jan. kl. 13.00 Vestmanna Island
Den Jyske Sparekasse, Billund. Reg.nr. 9712 konto nr.
programmet og kom
Ons. d. 1. feb. kl. 20.00 Filadelfia Raykjavik
0741793075
og vær med. Tag også
Tors. d. 2. feb. kl. 20.00 Samhjalp Reykjavik
Husk at mærke indbetalingen ”BGM” eller ”NLAI”,
endelig andre med, som
som betyder Betania Gospel Mission / New Life Africa
Fre. d. 3. feb. kl. 20.00
Vonarhöfn Hafnarfjördur
har interesse for børn
International.
Lør. d. 4. feb.
Keflavik,
og unge i Kenya. Der
Missionskasserer Willy Højgård, Søndermarksvej 307.
Søn d. 5. feb. kl. 16.30
Akureyri
vil derudover blive salg
7190 Billund. Tlf. 75 35 30 58
Se venligst opdateret mødeprogram på hjemmesiden
E-mail: ymission@stofanet.dk
Missionærer Susanne og Leif Madsen, P.O.Box 9734,
20112 Lanet. Nakuru. Kenya.
E-mail:
leifmadsen@africaonline. co.ke
ministries@newlife-africa.org
Tlf. 00254 51 850147.
Mobil tlf. 00254 722876696 / 97
www.newlife-africa.org
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

nyder besøgene. Børnene har alle lavet
julebreve til deres sponsorer, og vi håber,
at det må bringe glæde og opmuntring til
alle jer som så trofast står sammen med
os i arbejdet.

Du kan støtte missionsarbejdet, eller blive fadder for dreng/pige
Missionsarbejdet
Frit beløb
Skolen og Syskolen
Frit beløb
Drenge / piger som bor i New Life House
Beløb 350 kr. pr. mdr.
Fadderskab for skolebørn
Beløb 180 kr. pr. mdr.
Elever på gymnasiet / praktisk udd.
Beløb 700 kr. pr. mdr.
Universitet og videreunddannelse for unge
4 x 500 kr. pr. mdr.
Løn til lærere kan støttes med
Beløb 100-1000 kr. pr. mdr.
Krisecenter plads til mor + barn
2 x 500 kr. pr. måned
Byggeri: Drengehus / Skole
Frit beløb

