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FOTO: En smykket ung Masaikvinde i Longido, der har oplevet Guds berøring.
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Jeg kan slet ikke glemme den dag Kanige pludselig 
stod bag mig, på platformen i Nguruka september 
sidste år.
 
Siden hun blev slemt forbrændt som lille pige leve-
de hun ikke kun med den fysiske smerte, men også 
den mentale smerte. Enhver ung kvinde ønsker at 
være smuk, men for Kanige var dette overhovedet 
ikke muligt! 

På platformen vidnede om, at hun havde taget imod 
Jesus og blevet frelst! Hun var så lykkelig og begej-
stret og nævnte slet ikke sit ”grimme” ansigt.
 
Den aften følte jeg, at vi måtte gøre noget for Kani-
ge, men hvordan? Ja, vi bad for hende, men følte os 
alligevel hjælpeløse!

For at gøre en lang historie kort. Gud har mange veje 
og bruger mange mennesker. Gud brugte en læge i 
vores kirke New Life City Church, der arbejder med 
læger fra USA og som en gang om året kommer til 

Tanzania, for at hjælpe mennesker som Kanige.
 
Som du kan se på billedet af Kanige, så er hun ble-
vet opereret og ser bedre ud nu. Hun har brug for 
tid til at læges, men flere operationer er nødvendige 
for hende for at lette hendes tilværelse. Når lægerne 
kommer tilbage næste år, vil de genopbygge hen-
des næse og rette op på så meget som overhovedet 
muligt for dem. Der er en lang proces, men Kanige 
er meget taknemmelig for at processen er igang og 
det er vi også. Tak for din forbøn, omsorg og støtte 
også omkring Kanige, som nu lever et liv med Jesus. 
 

KANIGE
 VI TROR STADIG PÅ MIRAKLER!
Af Egon Falk

Kanige, et før (venstre) og efter (højre) operationen



NEW LIFE 
OUTREACH 

KALENDER

For nuværende står vores rejse 
aktivitet stille. 

Kommende kampagner er aflyst.

Vores lokale skoler New Life Schools er 

lukket på ubestemt tid.  

Bibelskolen Academy of Leadership i  

Arusha er ikke åbnet op, som vanligt i maj. 

 

Satellitbibelskolerne rundt i 

Tanzania er startet op. 

Det VIGTIGSTE for os 
er fortsat at bringe 

EVANGELIET til alle!

Når Coronakrisen er ovre i Tanzania, kan den økono-
miske krise vise sig at ramme endnu hårdere. 
Det kan ske at folk kommer til at sulte og endda dø, 
af de frygtelige konsekvenser der følger efter virus-
sen!

Vi har brug for at stå endnu stærkere sammen om 
at hjælpe de svageste og vi er taknemmelige for al 
den økonomiske hjælp vi kan samle sammen for at 
redde liv. Tak for dit storsind og hjerte til os i New 
Life Outreach - midt i din egen krise.

KÆRE VENNER OG PARTNERE
2020VI ER ALLE SAMMEN RAMT AF CORONAKRISEN,

MEN DET GÅR ALTID HÅRDEST UD OVER DE SVAGE- 
STE I SAMFUNDET! Landsbyen Aweil blev forandret! - Selv syge fra omkringlig- 

gende landsbyer, der hørte om møderne, blev forandret! 
De mange helbredte og alle de store mirakler skabte stor be-
gejstring, hos de mange mennesker i området.
Hvorfor? - Fordi miraklerne skete for øjnene af dem: 

- En troldmand gav sit liv til Jesus og blev frelst! 
- Tyve returnerede stjålne sager til ejerne! 
- Blinde kunne se og krøblinge gå!!! 
 
Det er virkeligt, at Evangeliet om Jesus forvandler liv og bringer 
varigt håb. - Selv til en nation i krig igennem mere end 50 år, som 
her og nu oplevede Jesu fred.

Aweil i Sydsudan er kun en stor landsby med tusinder af menne-
sker. Det er ørkenland, meget varmt med en masse støv. Næsten 
ingen mad kan gro eller høstes der og der er store kritiske behov.
Tusinder af børn har mistet deres forældre og hvordan de over-
lever ved jeg ikke. Det er mig en gåde hvordan folket kan holde 
til så megen smerte og lidelse - men det berørte os dybt! 
Glæden er så meget større, når du ser den stærke forvandling 
der finder sted, når mennesker tager imod Jesus og oplever Hans 
fred. En fred som overgår al forstand og som opstod netop i Aweil.  
 
Tak for at I sender os til mennesker, som er parate for Jesus.
Tak for din kærlighed, til fortabte mennesker.

Af Hannah og Egon Falk

Krøbling svinger sin stok i begejstring 
efter sin helbredelse under møderne i Aweil Før blind, men nu seende

Akut hjælp her og nu i 

Coronakrisen 

Mobilepay: 94855

Bliv FAST støtte-part-

ner i NLO for kun 

kr.100,- per måned

info@nlo.dk

Læs mere om 

vores arbejde på 

www.nlo.dk

AWEIL - SYDSUDAN
TUSINDE AF MENNESKER BLEV FRELST OG MERE 
END 1000 DOKUMENTEREDE HELBREDELSES 
MIRAKLER FANDT STED! 

45.000 mennesker lytter til Evangeliet i Aweil, Sydsudan

Vores Pastor Peter Raphael får en farverig 
afrikansk velkomst i Aweil, Sydsudan

Hvem er mon den hvide mand i bilen?

Af Egon Falk



MASAI STAMMEN
- ET SÆRLIGT FOLK
Hvem kender ikke det typiske bil-
lede af en rødklædt masai, der stolt 
spejder ud over den endeløse sa-
vanne?! 

Gennem årtier har det afrikanske 
stammefolk vundet stor opmærk-
somhed for at have bevaret deres 
traditionelle livsform, både kultur-
alt og åndeligt. 

Masaierne blev første gang be-
skrevet omkring år 200 f.Kr. som et 
hyrdefolk, der ærede deres kvæg
og fulgte dem på lange rejser i sø-
gen efter grønt græs. I det 18.år-
hundrede dominerede stammen
store områder i Østafrika. 

Mange masaier tror også at de er 
Guds udvalgte stamme og har
retten til alt kvæg på jorden. Ofte 
har de håndhævet deres såkaldte 
ret og “stjålet” alt det kvæg de 
havde lyst til fra andre stammer. 
Masaierne bøjer sig ikke så let for
andre og er kendt for at være 
krigeriske. 
Under slavetiden holdt slavehand-
lerne sig langt væk fra masaierne. 
Koen er et helligt dyr for masaien 
og den giver dem alt de har brug 
for. Mælken er en vigtig del af deres 
daglige næring. Mælken blandes 
op med blod fra kvæget eller gæ-
res med ko urin og græsaske. Kød 
spises kun ved specielle anled-
ninger. 

Mange masaier er frygtløse, selv-
tilstrækkelige og stolte af natur og 
derfor har deres kultur overlevet 
tidens store forandringer. Selom 
de kun udgør ca. 2% af Tanzanias 
befolkning, hvor der findes ca. 130 
forskellige stammer, så er masaien 

sammen med løven et kendt sym-
bol og folkefærd. Masaierne har al- 
drig været jægere, men forsvarer  
deres kvæg indædt og slår gerne 
en løve ihjel, hvis nødvendigt.

Traditionelt er det de mindre børn 
og især piger og kvinder der domi-
nerer i en masai landsby. Mændene 
er ude for at græsse kvæget og 
kommer først hjem til aften. Det er 
kvinderne der udfører det meste 
og hårdeste arbejde i deres boma 
(landsby). De passer børn, som de 
har mange af, malker køerne, laver 
mad og bygger hytterne, der er 
klinet op af komøg. 

Masaiernes dans består af en dyb 
brummen, nærmest messende 
mens de til høje hyl én efter én 
hopper højt op i luften, som om 
de havde fjedre under fødderne. 
Deres enorme hop beviser deres 
styrke og mandighed. 

I dag er der mange masaier der 
giver deres liv til Jesus og bliver 
de mest hengivne og trofaste ef-
terfølgere. En af vores tidligere 
medarbejdere, som er masai blev 
igen og igen gennemtævet af sin 
far, fordi han var blevet frelst. Sel-
vom han var større og kraftigere 
end sin far og let kunne forhin-
dre ham i at gennemtæve ham, 
re-spekterede han sin far og ud-
holdt lidelsen indtil faderen gav 
op. 

Igennem årene har vi støttet adskil-
lige masaievangelister samt træ- 
net dem på vores Bibelskole, 
Academy of Leadership. Vi har 
idag flere medarbejdere der er ma-
saier og de er til stor velsignelse. 
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“Jeg er så taknemmelig til Herren 
vor Gud, for hvad som har fund- 
et sted og stadig sker i Aweil.
Gud fortsætter sit mægtige ar-
bejde i denne del af den nordlige 
Bahr El Gazal Stat.
Vi modtager stadig rapporter om 
mirakler dagligt.”
 
Sådan lyder meldingen fra vores 
kontaktperson fra vores seneste 
møderække i Aweil i Sydsudan. 
Videre beretter han om et ene-
stående mirakel, som kom fra en
30 årig gift kvinde. Sammen med
hendes mand har hun et barn, 
men kvindens største sorg var, 
at hun kun kunne genkende sin 
egen mor, far, mand og barn på 
deres stemmer. Hun var nemlig 
blind! 
 
Det som gør dette mirakel ene- 
stående er, at det fandt sted i en 

landsby 50 miles øst for Aweil. 
Miraklet skete lørdag morgen.

Kvinden havde fået fortalt om 
kampagnen i Aweil hvor en for-
kynder ville komme langvejs fra 
for at forkynde Evangeliet om
Jesus med tegn og undere, og 
at Gud kunne åbne selv blindes
 øjne.

Folket opfordrede hende til at rej- 
se til Aweil og blive bedt for, 
men hun havde ikke nogen som 
kunne lede hende og hun havde 
heller ikke de fem tusinde Suda-
nesiske pund som rejsen kost-
ede

I stedet gik hun ind i en lokal 
landsbykirke og bad og troede 
at den Gud som Evangelisten i 
Aweil prædikede om, ville hel-
brede hendes øjne.

Hun gik ind i landsbykirken om 
fredagen og om lørdagen be-
gyndte hun for første gang at se. 
Hun kunne se hendes mor, far,
mand og barn. 

Disse nyheder gik som en ilde- 
brand overalt i den nordlige Bahr 
El Gazal Stat. Hændelsen førte 
mange mennesker til tro på Kris-
tus og kvinden kom og fortalte 
om det på kampagnen.

VIDNESBYRD FRA VORES
KONTAKTPERSON I SYDSUDAN

Af Hannah og Egon Falk

“Nu kan jeg se igen!”
Masaikvinde fra Longido området

Meget gribende at se 
masaikvinderne søge Gud

Tak Herren, for Han er god, 
Hans trofasthed varer til evig tid

Min mor var blind, men nu kan hun se mig

Forskellig hudfarve, sprog og kultur – men ét i Kristus!

Af Egon Falk
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RUBEN HOLMGREEN FALK
DEVELOPMENT CONSULTANT

I New Life Outreach kan vi mærke 
Coronakrisens alvor. Den tanzani-
anske regering lukkede vores sko-
ler, bibelskole og evangeliske kam-
pagner ned midt i marts måned. 
Vores elever og medarbejdere  
blev sendt hjem. Dette betyder, at 
de børn, der er afhængige af den 
mad, som de får på skolerne, nu 
går hjemme under de omstændig- 
heder som deres forældre kan gi-
ve dem. Mange af dem oplever 
sult og utrygge omstændigheder 
i deres daglig dag.

Vores skoler bygger på, at ca. 650 
privatbetalende elever skal være 
med til at sikre tryg skolegang til 
de 210 fadderbørn, som vi har på 
skolerne. Desværre er det sådan, 
at hvis eleverne ikke går på skol-
erne, så betaler de heller ikke de-
res skolepenge. Derfor mangler 
vores skoler lige nu skolepenge fra 
disse 650 elever. Vi er derfor i den 
situation, at vi har været nødt til 
at lægge et nødbudget, der sikrer 
lønninger til vores 105 ansatte.
Der er nok penge i nødbudgettet 
til, at vores medarbejdere kan få 

løn til og med juni måned. Heref-
ter er kassen tom og situationen 
for skolerne bliver meget alvorlig.

Coronakrisen betyder også, at 
Hannah og Egon ikke kan afhol-
de evangeliske kampagner, de 
kan heller ikke tage på den sæd-
vanlige møderejse til USA og 
Danmark for at samle penge ind 
til arbejdet. Dette betyder, at der 
ikke kommer penge ind til at åbne 
bibelskolen og afholde efterårets 
evangeliske kampagner. Dette er 
meget frustrerende for Hannah og 
Egon,
samt de medarbejdere der ar-
bej-der med dette. De oplever lige 
nu, at de ikke kan række ud med 
evangeliet til det Tanzanianske folk, 
sådan som Gud har kaldet dem til.

Det vides endnu ikke hvornår den 
tanzanianske regering åbner sko-
lerne og vores aktiviteter op igen. 
Vi ved heller ikke hvornår Hannah 
og Egon, der lige nu opholder sig 
i Danmark, kan vende tilbage til 
Tanzania og genoptage deres ar-
bejde.

Hannah og Egon, samt hele New 
Life Outreach har brug for din
hjælp. Kan du hjælpe os med at 
bede for vores elever, medarbej-
dere, og om at vi snart må komme 
i gang igen med at række ud til 
det tanzanianske folk.

Vi vil også gerne spørge dig, om 
du kan hjælpe os ved at give 
økonomisk støtte til vores arbejde 
i denne svære tid. Det er vigtigt 
for os, at vores medarbejdere ikke 
skal gå hjem uden løn. Vi har også 
brug for at komme i gang med sko- 
lerne, bibelskolen og de evange-
liske kampanger igen. Vi har brug 
for engangsgaver, men også part-
nere der kan støtte os med et fast 
månedligt beløb. 

AKUT KRISEHJÆLP  
Hvis du kan hjælpe os, så ring til 
Lene Marie Rasmussen: 
29 28 71 63 eller 
Ruben Holmgreen Falk:
24 85 39 24. 
Du kan også skrive til os på:
info@nlo.dk eller gå ind på 
www.nlo.dk.

BLIV PARTNER
STØT NEW LIFE OUTREACH
KAMPAGNER, BIBELSKOLE, PIGEHJEM, MISSION 
BLANDT BØRN, SKOLE, KIRKE OG MEGET MERE 

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

E-mail:

CPR.nr.:

Find NLOs privatlivspolitik på www.nlo.dk

Alle gaver er fradragsberettigede. Ønskes fradrag - HUSK CPR.nr.

      kr. 100,- pr. mdr.  

      kr. 200,-  pr. mdr.

      kr. 300,- pr. mdr.

Vi ønsker at nå flere mennesker og vi beder dig om 
at slutte dig til os og blive en månedlig partner. 

Ved at gøre dette vil så mange flere mennesker 
blive frelst, helbredt og sat fri fra det onde mørke. 
Børns liv vil blive forvandlet og de vil få en fremtid. 
Pastorer og evangelister vil blive trænet og un-
der-vist og gå ud til områder hvor vi ikke kan gå.
 
HUSK DE ORD SOM JESUS SELV SAGDE:  
”DER ER STØRRE VELSIGNELSE VED AT GIVE 
END VED AT MODTAGE.” Ap.g. 20:35.

CORONA-HJÆLP 
Vi er ekstra udfordret i denne krisetid, men vi må 
og vil fortsætte vores missionsarbejde! Vi er 
meget taknemmelige for din generøse støtte!

JEG VIL STØTTE SOM  
FAST PARTNER MED:

KONTAKTOPLYSNINGER:

15. marts fyldte Hannah 70 år og det 
blev fejret i vores kirke i Arusha

Støtte forudsætter tilslutning til Nets. 

Indsend denne kupon til NLO:  
Sagavej 5, 3700 Rønne, Danmark  
eller kontakt Lene Marie Rasmussen 
for mere information på lema@nlo.dk.

CORONAKRISEN RASER
 KAN DU HJÆLPE OS?
Af Ruben Holmgreen Falk

Lederteam for vores New Life Schools

“VOR TID I TANZANIA ER 
IKKE FÆRDIG OG VI SATSER 
PÅ EN STÆRK SLUTSPURT. 
V I  B E D E R  D I G  O M  A T  V Æ R E 

M E D  O G  S T Ø T T E  O S  O G 
N E W  L I F E  O U T R E A C H ! ”

Vil du være en partner, som kan hjælpe os med at udvikle 
landet, udbrede evangeliet og hjælpe de fattige?

BLIV PARTNER IDAG I NEW LIFE OUTREACH:

• Som partner får du tilsendt nyhedsbrev med post.
• Får også tilsendt det elektronisk.
• Bliver du en bønnepartner for NLO.
• Får du information omkring møder, 

når Hannah og Egon gæster Danmark.

Vi kan ikke alle rejse ud, men vi kan alle bære med. 
Vi søger partnere, som vil give et fast mdr. beløb. 
Et partnerskab koster kr. 100,- pr. mdr.

Send os din mail-adresse på lema@nlo.dk - så vil du mod-
tage nyhedsbrev og få mere at vide om partnerskab el. 
anden information via e-mail.

NLO generalforsamling 2. maj kl 13:00 I Evangeliehuset, 
Worsaaesvej 5, Frederiksberg - Se dagsorden af nlo.dk.
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mrealiser dine bolig-
drømme med os!
Mesterbyg bygger topmoderne villaer i markant arkitektur og 
med lækre løsninger i både indretning og facadeudtryk. Vi har 
stor erfaring i energirigtig byggeri, som kræver både nytænk-
ning og omhu i indretning, konstruktioner og lysindfald. Vi 
hjælper dig med at realisere dine boligdrømme, og tager hånd 
om processen fra idé til det færdige projekt. 

KonTaKT os på Telefon eller info@MesTerbyg.coM

Lene Marie Rasmussen
Administrations-sekretær

Gør det smart og let 
- for dig og os: 

Send os din mail-adresse, på lema@nlo.dk - så vil du fremover 
modtage nyhedsbrev og anden information via e-mail.

Husk at meddele os ny adresse når du flytter og især hvis du fort-
sat ønsker at få bladet i den trykte udgave.

Hannah & Egon Falk
P. O. Box 6073
Arusha
Tanzania

Mail: dr.egon@nlo.dk

New Life Outreach
Sagavej 5
3700 Rønne
Tlf.: 29 28 71 63

Mail: lema@nlo.dk
Web: www.nlo.dk

Danske Bank
Reg.nr.: 9570
Konto:  1 693 3244

Nordea
Reg.nr.: 0650
Konto: 6448 231 257

Ved indbetaling via netbank:
Angiv venligst navn og adres-
se.

Kontakt:
“Vor tid i Tanzania er ikke færdig og 

vi satser på en stærk slutspurt, hvor vi 
beder dig om at være med og støtte 

os og New Life Outreach”

Vil du være en partner, som kan hjælpe os med at ud-
vikle landet, udbrede evangeliet og hjælpe de fattige?

BLIV PARTNER IDAG I NEW LIFE OUTREACH:

• Som partner får du tilsendt nyhedsbrev med post.
• Får også tilsendt det elektronisk.
• Bliver du en bønnepartner for NLO.
• Får du information omkring møder, 

når Hannah og Egon gæster Danmark.

Vi kan ikke alle rejse ud, men vi kan alle bære med. 
Vi søger partnere, som vil give et fast mdr. beløb. Et 
partnerskab koster kr. 100,- pr. mdr.

Send os din mail-adresse på lema@nlo.dk - så vil du 
modtage nyhedsbrev og få mere at vide om partner-
skab el. anden information via e-mail.

Vor datter Gitte Falk Jakobsen underviste på seminaret i Haydom.

Vor svigersøn Hasse Falk Jakobsen underviste 
og bad for folket på seminaret i Haydom.

Børnekampagne imellem Jul og Nytår 2018

Børnekampagne i Masailand hvor der ikke før har været børnekirke


