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Den nye skolebygning 

Gæsterne bliver 
budt velkommen

Udskæring 
af kagen

Mode-
opvisning

Mange indbudte gæster

Gæster fra DK & UK

Leif  fortæller om ud-
viklingen af  arbejdet og 
skolebyggeriet.

Båndet klippes over

Drengene opfører 
akrobatik

Skolen er færdigbygget

Hele skolebyggeriet 
har været fantastisk! 
Og begejstringen var 
enorm, da den nye 
bygning blev taget i 
brug i begyndelsen af 
maj. 
Nøjagtig 10 måneder 
efter det første spadestik! 
Det er utrolig hurtigt.
Faktisk var bygningen al-
lerede klar i begyndelsen 
af marts, men så skulle 
vi i gang med indretnin-
gen.  Kontorer og klas-
seværelser skulle 
have gardiner, 
møbler, tavler 
m.m.
Det er fantastisk 
at der er kom-
met så mange 
penge ind til 
skolebyggeriet, at vi nu kun mangler 
ca. 90.000 kr.

Tusind tak til 
alle jer som har 
været med til at 
betale til skole-
byggeriet. Også 
på forhånd 
tak til alle 
jer, som vil 
være med til 
at skaffe de 
penge, som 
endnu mang-
ler, inden alt 
er betalt.

Indvielse af skolen 
d. 18 marts 2014

I forbindelse med besøget 
af gruppen på 30 gæster fra 
Danmark, samt nogle vo-

lontører fra Danmark 
og England, havde vi 
en stor indvielsesfest 
af den nye skolebyg-
ning. Se Willy Højga-
ards referat nedenfor. 
Gæstetaleren var Mr. 
Thomas K. Sankei, 
Deputy County Com-
missioner, som havde 

mange rosende ord om NLAIs 
arbejde i Nakuru. 

Willy Højgaard, skriver:
”Vi var også med til indvielsen 
af den nye skolebygning, og det 
blev gjort med manér.  Der var 
sammensat et flot program, hvor 

især børnene 
medvirkede 
med sang 
og drama. 
Der var 
akrobatik af 
drengene, og 
der var en 
flot modeop-
visning med 

det fine tøj, som de laver på sy 
skolen.

Vi var mellem 1.000 og 
1.200 til indvielsesfesten, og 

der var mange repræsentanter 
fra kommune, børnemyndig-
heder, uddannelsesområdet 
og andre i høje stillinger. Der 

var pyntet 
op, stillet 
telte op, 
og alle de 
fremmødte 

fik middagsmad, som 
de selv havde lavet på 
skolen.
Leif fortalte om sko-
lens historie og om 
miraklet, at skolen 
nu stod færdig, og 
næsten alle penge var 
samlet
ind.

Den nye sko-
le til ca. 400 
elever var 
blevet færdig 
til dagen og 
var virkelig 
flot. Der vil 
mange børn, 
som ellers 
ikke har 
mulighed for 
at komme i skole, få en uddannelse og 
dermed også en fremtid.”

Der er lavet en DVD fra dagen, som 
kan købes for 80 kr. inklusiv forsen-
delse.  Den kan fås ved henvendelse 
til Hans Engberg, mail: hpengberg@
gmail.com 



I år er vi på en speciel måde blevet 
mindet om Guds store trofasthed 
imod os som familie, som ægtepar og 
i den tjeneste, som han har kaldet os 
til i Afrika. 

Vi ønsker at give Herren al ære for 
alt, hvad han har gjort, og hvad han 
har valgt at gøre gennem NLAIs 
arbejde i Kenya. 

20-års jubilæumsfest i Kenya   
I Filadelfia kirken, som vi arbejder 
sammen med, havde de arrangeret 
en meget festlig søndag den 9. marts, 
hvor vi sammen kunne takke Gud for 
hans store trofasthed igennem 20 års 
tjeneste i Kenya. 

Der var mødt omkring 1.000 men-
nesker op til festen, og alle fik varm 
mad og var begejstrede over dagen. 
Her prøvede vi, gennem billeder, 
video og taler, at give et indblik i de 
20 års arbejde.
Vi fortalte fx om vores besøg hos 
forskellige afrikanske stammer, hvor 
vi lærte kulturen at kende. Vi boede 
hos afrikanerne i deres hjem og spiste 
deres mad, ofte i weekender sam-
men med vores børn, som alle var 
her i Kenya i de første år. Vi fortalte 

om, hvordan vi viste kristne film og 
oplyste om Aids, om hvorledes vi 
underviste børn og unge i kirker og 
på skolebesøg. 
Et tilbageblik, helt tilbage til starten 
af vores arbejde i Nakuru med børn 
og unge på gaden. I årenes løb har 
det udviklet sig til New Life Africa 
International og er det arbejde, som 
vi kender i dag med alle dets forgre-
ninger.

Takkefest for alle 
medarbejdere
En lørdag i maj måned var vi 
sammen med 65 medarbejdere i 

NLAI ude i en smuk park, hvor 
vi spiste sammen og delte vid-
nesbyrd om, hvad Herren gen-
nem tiden har gjort igennem 
arbejdet. Samtidig opmuntrede 
vi hinanden til at fortsætte med 
at arbejde med børn og unge i 
NLAI.
Der blev også god tid til at 
synge lovsange til Herren og takke 
Ham for al hans trofasthed og god-
hed. 

Vi takker Herren for mange gode og 
dygtige medarbejdere, som ønsker at 
være noget for børnene og de unge.

Volontører 
og gæster
I marts og 
april havde 
vi den store 
glæde, at 
Jackie og 
Roger fra 
England igen besøgte os. De har 
været til stor hjælp i arbejdet, specielt 
med undervisningen i engelsk, så 
børnene kan blive bedre til at udtale 
engelske ord korrekt.
Karen Mar-
grethe Mik-
kelsen kom 
også i marts 
og blev til 
først i maj. 
Igen har hun 
været til stor 

hjælp og inspiration for børnene, ja 
for os alle i NLAI.
Jóna og Billy Hansen har været her 
i april og hjulpet 
i arbejdet igen. 
Deres piger, Elsa 
og Heidi, kom også 
og hjalp til med 
forskellige opgaver. 
En af dem var at 
indrette et ”show 
room”, hvor NLAI kan udstille de 

smykker, tasker og kjoler m.m. som 
fremstilles af NLAI.

Stor gruppe fra Danmark     
Gæsterne kom fra mange forskel-
lige steder i Danmark, og vi kendte 
kun halvdelen af dem.
Det blev en speciel tid med mange 
gode oplevelser. 
 Vi nød fællesskabet sammen, og 

gæsterne og børnene nød tiden sam-
men på alle måder. 

Udover at se alle de forskellige 
projekter var flere af gæsterne ude at 
besøge børn fra skolen i deres hjem 
og fik et rigtigt billede af, hvor fattige 
familierne er til de børn, vi hjælper 
med mad og skolegang.

Hilsen 
fra os

Kirken er festlig pyntet.

Børn fra børnehjemmet synger

Fest for medarbejderne i NLAI

Jackie & Roger

Heidi, Jóna & 
Elsa

Karen Margrethe

Gruppen fra Danmark

Nye børn på hjemmene 
I maj er 4 nye børn flyttet ind på 
hjemmene for drenge og piger.  De 
kommer fra familier, som er i stor 
krise:
Rose på 9 år, Dennis på 5 år, Ann 
på 11 år og Stella på kun 3 år, som 
er den mindste pige, vi har haft i 
pigehuset. 
16 nye børn fra kriseramte familier 
er kommet ind på skolen indenfor 
den sidste måned.

Nye børn på New Life hjemmet



Vi vil give nogle eksempler på, 
at arbejdet nytter noget: 
* Vi mødte Stella i receptionen på 
Lake Bogoria Hotel ved den flotte sø 
Lake Bogoria, som 
er et berømt turist-
sted.  Stella stod med 
sit smil og sin flotte 
udstråling og bød os 
og alle gæster vel-
kommen.
Stella er én af pigerne 
fra skolen på New Life Africa Interna-
tional, som fik en uddannelse indenfor 
hotelbranchen og nu har et godt job. 
* Vi var til jubilæumsfest en aften 
på et af de fineste hoteller i Nakuru. 
Hvem var kok på hotellet og smilede 
over hele ansigtet.  
Det var Johnstone, 
som er én af dren-
gene fra drengehjem-
met. Han havde fået 
en uddannelse som 
kok og havde tidli-
gere arbejdet på Sopa 
Lodge i Amboseli 
Dyrepark.        
* Flere af deltagerne mødte en ung 
forretningsmand på 27 år ved navn 

Joseph. Det viste sig, 
at han også var én af 
gadedrengene, som har 
boet på børnehjemmet, og 

som nu har startet 
sin egen forretning. 
Han var ved at 
bygge hus og skulle 
snart giftes.  ”Fra gadedreng 
til forretningsmand”. 
* Én af de første gadedrenge de 
fik ind på drengehuset hedder 

Peter, og han 
er i dag lærer 
på skolen.
Han står for al 
musik på sko-
len og i kirken 

og er ved 
at starte 
en musik-
skole op.
* Susan som var prostitueret og 
ville begå selvmord, men blev 
frelst på gaden 
og kom ind på 
NLAI og fik 
en uddannelse 

som frisør og mas-
sør. Hun har i dag et 

godt arbejde i Nakuru, og 
hendes 2 drenge klarer sig 
fantastisk godt i skolen.

Alle disse sande historier 
fra det virkelige liv viser, 
at det nytter at satse på at 
hjælpe de fattige børn. Give 

dem mad,
kærlighed og omsorg, samt en uddan-
nelse, så de får nyt håb og kan blive 
fremtidens ledere i Kenya.

Så fortsæt med at støtte vore 
missionærer og tegn gerne et fad-
derskab for et barn, som du kan 
hjælpe 
til
uddan-
nelse, 
fremtid 
og håb.
Der vil 

blive arran-
geret en tur hertil igen i marts 2016. 

Hvis du vil vide mere, kan 
du rette henvendelse til 
Willy Højgaard på mail: 
ymission@stofanet.dk

Missionskasserer Willy 
Højgaard skriver om turen: 
”Vi havde en fantastisk oplevelsesrig, 
lærerig, spændende og opmuntrende 
tur til Kenya fra 5.03 - 25.03.14, sam-
men med 30 rejsedeltagere fra det 
meste af landet, og de allerfleste kendte 

vi ikke i 
forvejen.
Det var et 
overvæl-
dende flot 
program, 
der var 
sammen-
sat for 

turen, som vi kaldte Jubilæumsturen til 
Kenya, da vi bl.a. fejrede, at Susanne 
og Leif nu har arbejdet i Kenya i 20 år.
Dette blev fejret ved en jubilæums-
gudstjeneste i Filadelfiakirken i 

Nakuru, 
som Su-
sanne og 
Leif har 
et nært 
samarbej-
de med.  
Der var 

pyntet op i kirken, og der var sat et flot 
program op for dagen.

Det er fantastisk 
som arbejdet er vok-
set fra begyndelsen, 
hvor de begyndte 
at give lidt mad og 
undervisning
under et træ på 
kirkens grund, og til det 
som det er i dag, hvor 
næsten 800 børn og unge 
får mad, skolegang og 
uddannelse.  
Vi så også skolen 
(besøgte alle klasser), pi-
gehuset, drengehjem-
met, krisecentret, 
syskolen, smykke- og 
taskeprojektet, brude-
kjoleprojektet, arbej-
det på lossepladsen 
og børnehaveklasser-
ne ved lossepladsen.

Det gjorde også et 
stort indtryk på os 
og var meget op-
muntrende at møde 
mennesker fra det 
virkelige liv, som er 
en direkte frugt af 
arbejdet.

Velkomst med masai tæpper

Et af børnehaveklasserne 
ved lossepladsen

Drengenes sovsal

Jashipae & Joseph

Et af de gamle 
klasseværelser

Stella & Susanne

Syskolen

Susan med sine drenge

Gæsterne synger i kirken

Sådan bor folk på 
lossepladsen

Kvinde 
fra krise-
centeret

Peter har musik 
undervisning

Pigehuset

Johnstone

Kioo Lulu

Nye børn i skolen.



9 unge fra NLAI er startet på følgende uddannelser 
i maj måned
Hiroshi, på Kenyatta university, Degree i Education. 
( Gymnasie lærer )
Sharon, på Egerton University, Degree i Education.   
( Gymnasie lærer )
Gabriel, på Kenyatta University, Degree i Education.  
( Gymnasie lærer )
Angeline, på Egerton University, Degree i Education. 
( Gymnasie lærer )
Joyce, på Rift Valley Institute of Science and technology, 
Diploma i Business administration.
Amos, på Nairobi Aviation College, Certificate i Electrical 
and Electronics.

Antony, på Rift 
Valley Institute 
of Science and 
Technology, 
Certificate i 
Social work and 
Community 
development.
Elizabeth, på Africa institute of research and development, 

Certificate i Sales and Marketing.
Peter, er startet på kursus i: Health Records Ma-
nagement og fortsætter til september på P.C.E.A. 
Tumutumu Nursing  School, Diploma in Nursing 
(KRCHN)  ( Sygeplejerske uddannelse )

Hilsen med Salme 118, vers 1:
Tak Herren, for Han er god. Hans trofasthed varer til 
evig tid.

Må Gud rigt velsigne jer alle kære venner.

De kærligste hilsner 
Susanne og Leif  Madsen

Opdateret mødeprogram kan ses på: 
www.newlife-africa.org
https://www.facebook.com/newlifeafricainternatioal
Vores tlf. nr. i DK.    Susanne:  60612084       Leif :  61689679

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 

Gaver til missionsarbejdet 
– Alle gaver er fradragsberettiget efter § 8 A. 
Hvis du ønsker at indbetale et beløb til missions-arbejdet, kan du gøre det til Betania Kirkecenter̀ s 
Ydremission, enten på Giro 134 4218 eller via bank til Den Jyske Sparekasse, Billund. Reg.nr. 9712 
konto nr. 0741793075. Husk at mærke indbetalingen ”BGM” eller ”NLAI”, som betyder Betania 
Gospel Mission / New Life Africa International.
Missionskasserer Willy Højgård, Søndermarksvej 307. 7190 Billund. Tlf. 75 35 30 58  
E-mail: ymission@stofanet.dk
Missionærer Susanne og Leif Madsen, P.O.Box 9734, 20112 Lanet. Nakuru. Kenya.  
E-mail: leifmadsen@africaonline. co.ke / susannenakuru@gmail.com 
ministries@newlife-africa.org. 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

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   550 kr. pr. mdr.
Fadderskab for skolebørn   280 kr. pr. mdr.
Elever på gymnasiet / praktisk udd.   2 x 475 kr. pr. mdr.
Universitet og videreunddannelse for unge  5 x 500 kr. pr. mdr.
Løn til lærere kan støttes med   100-1000 kr. pr. mdr.
Krisecenter plads til mor + barn  3 x  500 kr. pr. mdr.
Byggeri:  Drengehus / Skole Frit beløb

Færdig med 
uddannelse i april

Martha, er færdig 
med uddannelse 
og har et diplom 
til arbejde i rejse-
branchen.
Magdalyne, er 

færdig med 
uddannelse og 
har et diplom til 
arbejde på hotel 
og restauration.

Martha

Hiroshi

Angeline

Anthony

Sharon

Joyce

Elizabeth

Garbiel

Amos

Peter

Magdalyne

Lør. 09/08 14 Gensynsdag for deltagerne på Kenyaturen 
  i marts 14
Søn.  10/08 14 kl. 10.00 Års Frikirke
Søn.  17/08 14 kl. 11.00 Livets Kilde Esbjerg
Søn.  17/08 14 kl. 14.30 Livets Kilde Varde 
Søn.  24/08 14 kl. 10.30 Grenaa Frikirke
Fre.  29/08 14 kl. 19.00 Brande Bibliotek
Søn.  31/08 14 kl. 10.00 Betania Kirkecenter, Blåhøj

05/09 - 15/09   2014 Møder på Island, 
 kontakt person:Kristinn Asgrimsson tlf. +3546977993
Lør. 06/09 14 kl. 20.00 Betel, Vestman Island
Søn.  07/09 14 kl. 13.00 Betel, Vestman Island
Tors.  11/09 14 kl. 20.00 Pinsekirken Akureyri
Fre. 12/09 14 kl. 20.00 Pinsekirken Keflavik
Søn.  14/09 14 kl. 11.00 Filadelfia Reykjavik
Søn.  14/09 14 kl. 14.00 Filadelfia Reykjavik Int. Kirke
 Danmark  
Ons.  17/09 14 kl. 10.30 Frokostmøde, Drejervej KBH.
Tors.  18/09 14 kl. 10.30 Frokostmøde, Evangelie -
   kirken, Frederiksberg
Fre. 19/09 14 kl. 17.00 Cafe William (Frelsens Hærs cafe) 
   Nobelstræde 5, 4800 Nykøbing F.
Søn.  21/09 14 kl. 11.00 Nexø Frikirke 
Søn.  28/09 14 kl. 10.00 Svendborg Menighedscenter
Søn.  05/10 14  kl. 10.30 Frikirken Amager
Søn.  05/10 14 Kl. 19.00 Stenlille Frikirke


