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FOTO: Sand glæde og begejstring over at have mødt Jesus - Kampagne i Nguruka, September 2019
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Returadresse: New Life Outreach, c/o Pinsekirken Rønne, Sagavej 5, 3700 Rønne

HANNAH & EGON FALK
P.O. Box 6073
Arusha
Tanzania 

Mail: dr.egon@nlo.dk
Mail: hannah@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 Bank
Reg. nr.: 0650
Konto: 6448 231 257

KONTAKT MOBILE PAY: 9 4 8 5 5 

GLÆDELIG 
VELSIGNET JUL

–  T I L  A L L E  V O R E S 
V E N N E R  O G  P A R T N E R E

Sammen fejrer vi at Jesus blev født og bragte håb og 
fred til verden. Selvom vi lever midt i en tid med krig og 
uro på mange fronter så har vi et håb – Jesus blev født.

Englen sagde til Maria: 
”Fred være med dig! Du er elsket af Gud og 
Han har store planer med dig!”

Det ord er til os alle sammen og lad os tage det 
til vore hjerter og ære Ham som fortjener al ære.

Hannah og Egon Falk



NEW LIFE 
OUTREACH 

KALENDER

 

DECEMBER 
d. 8. i New Life City Church

AOL Graduation

Afslutning for bibelskoleeleverne.

DECEMBER
d. 15. i New Life City Church

Maduddeling til fattige familier  

udfra vores lokale kirke 

New Life City Church. 

 

DET VIGTIGSTE 
FOR OS ER; 
AT BRINGE 

EVANGELIET!

Det gør vi hvert år, måned og dag
igennem og udfra: 

 
Evangeliske Kampagner

- 8 gange årligt rundt i Nationen TZ hvor 
100.000 hører evangeliet og ca. 15.000 lokale 

kristne bliver undervist i Guds ord. 

Academy of Leadership  
- hvor vi årligt uddanner 100 kristne ledere 

og kirkeplantere på Bibelskolen. 

Hayleys House 
- et hjem for 25 udsatte og 

forældreløse piger.

New Life Schools
- med ca. 900 børn i alderen 3-18 år går i skole,  

heraf ca. 300 støttet via fadderskaber.

Børneklubben Dream Center,  
- hvor der hver lørdag samles op til 1000 børn. 

New Life City Church

Igennem nogen tid er vi vågnet op om morgenen til de mest djævelske angreb, ulykker, prøvelser, løgne, 
bedrageri og listen fortsætter og fortsætter. Oven i det hele har vi begge været meget syge af malaria og 
om sygdommen i sig selv ikke er slem nok, så er medicinen imod den så stærk, at den slår dig ud.
 
Igennem det hele har vi oplevet hvordan vi har fantastiske og trofaste medarbejdere og missionærer, og 
vi vil heller ikke glemme vore fantastiske venner og partnere.

FRA HELE VORT HJERTE TAKKER VI JER ALLE. 
VI ELSKER JER OG VELSIGNER JER!

Jeres i Herren
Hannah og Egon Falk

KÆRE VENNER OG PARTNERE

2019“Kære venner, når I kommer ud for mange for-
skel-lige vanskeligheder og problemer, så glæd jer 
over det. I ved jo, at når jeres tro prøves, skærper 
det jeres udholdenhed.”
Jakob 1:2-3.

”Velsignede er de, der holder ud, når der er mod-
gang, for når de er kommet sejrende igennem, vil 
de få det evige liv som belønning. Det har Gud 
lovet alle der elsker Ham.”
Jakob 1:12

M E D L E M M E R  A F 
N L O  D A N M A R K
EN STOR TAK TIL ALLE DE 400 PERSONER SOM HAR MELDT SIG SOM MEDLEMMER AF NLO. 
På grund af dit medlemskab kan vi fortsat tilbyde fradrag til alle vores danske gavegivere. Hvis du 
ikke er medlem så kan du stadig tilmelde dig og opleve den velsignelse det giver. Som medlem 
støtter du en rigtig god sag i Tanzania og modtager som tak:

Hvis du var fattig og ikke kunne spise et ordentligt måltid mad, 
men alle omkring dig var i stand til at spise, hvordan ville du 
have det? Jeg kender dit svar, du ville være ked af det og måske 
tænke at den som gav os julen, er uretfærdig.
 
Vil du hjælpe os med at ændre på denne følelse af at være 
glemt iblandt hundreder af familier i den kommende jul - så kan 
du bære med sammen med os.
Søndag 15. december vil vi invitere de fattigste familier i vort 
lokal samfund og dårligt stillede børn fra vore New Life skoler til 
en speciel julegudstjeneste i vores kirke New Life City Church, 
for at vise dem kærlighed, bede for dem og velsigne dem med 
en masse mad til jul.
 
Vil du hjælpe os med at gøre dette muligt? 
Send din bedste økonomiske gave øremærket ”Julemad”. 
Igennem din gave vil mennesker opleve Jesu kærlighed! 
Lad os stå sammen om dette!!!

Opret dig nemt og sik-

kert på hjemmesiden 

www.nlo.dk

Har du ikke mulighed 
for oprettelse via 

hjemmesiden, mail til 

info@nlo.dk

Alternativt kontakt 
Lene Marie Rasmussen: 

(+45) 29 28 71 63
Ruben Holmgreen Falk

(+45) 24 85 39 24

    •  Nyhedsbrev 4 gange årligt med gribende beretninger. 

    • Ord og billeder på mail direkte fra Hannah og Egon Falk.

    • Opdateret viden og delagtiggørelse i aktuelle behov.

    • Mulighed for at opleve det  hele selv på medlemsrejser.

SULTEN 
VED JULETID?

Begejstrede børn ankommer til lørdagens Dream Center

MOBILEPAY DIREKTE PÅ 9 4 8 5 5 
mærk “Julemad”



”Min far døde i en trafikulykke da jeg 
var 5 år gammel. Min mor var plud-
selig i en meget svær situation. Vores 
familie har altid haft meget lidt at 
gøre med. Tabet af min far betød, at 
der var endnu flere dage hvor vi ikke 
fik noget mad der hjemme.”

Bahati Neskar er en ung masai pige 
på 14 år som kommer fra en utrolig 
skrøbelig familiesituation. På trods af 
en barndom præget af utrolig, vold-
som modgang har hun alligevel en 
historie der bygger på glæde, skole-
gang og positiv forandring.
 
Bahati voksede op under kummer-
lige forhold, i en faldefærdig hytte. 
Hver nat sov hun direkte på gulvet 
- uden seng eller madras. Efter fa-
derens død fortsatte udfordringerne. 
Hendes mor fulgte masaikulturen og 

blev gift med broderen til Bahatis far. 
Det betød at Bahati blev set ned på 
og derfor fik det, om muligt, endnu 
værre. 
Prøvelserne fortsatte - I tiden deref-
ter blev Bahati´s mor syg med kronisk 
tuberkulose og diagnosticeret HIV 
positiv. 
 
”Jeg så min mor sidste gang i 2016. 
Hun var meget svag og havde det slet 
ikke godt. Da hun tog afsted sagde 
hun ikke hvor hun tog hen. Bare at 
der ikke er sket noget. Jeg håber hun 
har det godt og at jeg snart ser hen-
de igen.”
 
Trods modgang kan du kende Baha-
ti på hendes store varme smil. Selv 
på afstand smitter Bahatis positive 
humør, for hun synger næsten altid - 
uanset hvornår du møder hende.

”Jeg ved ikke hvordan det ville have 
været uden New Life Schools. Skolen 
har altid været mit fristed. Jeg er altid 
glad når jeg er i skole. Jeg har gode 
venner, søde lærere og jeg får mad 
hver dag. Jeg ville ønske at alle kan 
få lov til at have en god skolegang på 
en skole som min.”

BAHATI´S REDNING GIV ET BARN
 H Å B  O G  E N  B E D R E  F R E M T I D

DIN BEDSTE JULEGAVE NOGENSINDE

Siden vi startede New Life Schools i 2011, har det været 
en belønning at opleve hundreder af børn fra den værst 
tænkelige baggrund få uddannelse i gode kristne om-
gi-velser. En ung mand som hedder Stanley er kun en af 
mange og i dag arbejder han for New Life Schools og er 
meget aktiv i vor kirke og sommetider på vore kampagner 
hvor han deltager i arbejdet med tusinder af børn og unge 
mennesker.
 
Nogen var årsag til at dette skete for Stanley og også for 
Bahati Leskar som er en ung Masai pige der har mistet 
begge sine forældre. Nu bor hun på Hayleys House der er 
et hjem vi har for vanskeligt stillede piger.

Vil du overveje at hjælpe en ud af de 17 børn vi har på vor 
venteliste? Vi beder dig om at blive fadder i dag og hjælp 
et barn til at få en uddannelse og et bedre liv. Vi ved at 
du kan gøre dette, og vi lover dig at Gud vil velsigne dig.

Af Hannah og Egon Falk

Joel Milanzi med endnu en af hans fantastiske tegninger.

Masai elever på New Life Schools - Graduation af Standard 7

 Graduation af Standard 7 elever

De unge piger er med på moden 
- her til Graduation på New Life Schools, September 2019
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Af Benjamin Harbo, Missionær i NLO

Bahati Neskar

REJS PÅ 
MISSIONSREJSE

Tanzania
MED NEW LIFE OUTREACH
DATO: 22. Maj – 2. juni 2020
MEDLEMSPRIS: DKK17.900,- /18.900,- e� er 1. februar
IKKE MEDLEM: DKK 18.900,- /19.900,- e� er 1. februar 
(alt inklusiv, minus forsikring, profylakses og vaccinationer)
TILMELDING / MERE INFO: info@nlo.dk

til

- ET KULTURMØDE MED MASAAI-
ERNE, DANS, BOMA OG GEDER

- SKOLE, BØRNEHJEM, EVANGELISK 
KAMPAGNE OG BIBELSKOLE I NLO

 - DEN SMUKKE NATUR PÅ SAFARI OG 
KOM TÆT PÅ LOKALBEFOLKNINGEN  

oplevoplevoplev
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“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

På Nguruka kampagnen stod mange mennesker i kø for at 
vidne om hvad Jesus havde gjort for dem og pludselig så jeg 
ind i ansigtet på denne kvinde, jeg blev chokeret og måtte 
lige tage mig sammen.
 
Da Kanige var en lille pige blev hun efterladt alene hjemme 
og faldt ind i en åben ild og blev alvorlig forbrændt. Jeg 
troede hun ville tale om alle sine ar og de lidelser hun havde 
gennemgået og stadig går igennem, men nej, hun var så be-
gejstret fordi hun var blevet sat fri fra onde ånder som havde 
plaget hende dag og nat. Hun fokuserede slet ikke på sit 
ødelagte ansigt. 

Hvis vi har nogen som helst mulighed for at hjælpe hende til 
et pænere ansigt så ønsker vi at gøre det – vi ønsker at vise 
Jesu kærlighed. Din hjælp og kontribution til dette vil blive 
meget værdsat med et stort TUSIND TAK.
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KANIGE
Af Hannah og Egon Falk

 Kanige blev alvorlig forbrændt som barn 
- her begejstret over at være sat fri fra onde ånder.

Habibu

På vores vej til Kigoma regionen, hvor vi har holdt kampagner  
igennem et par år stopper vi altid på anden dagen af rejsen un-
der et bestemt træ ude i bushen for at få en hvil. 
I juni stoppede vi også der og mens vi slappede af, kom en 
mand der stansede op og talte til os. Pludselig genkendte han 
Egon og fortalte at han havde overværet en af vores
kampagner for mange år siden i Mwanza. Vi talte til ham om 
Jesus og gav ham en bog og så kørte vi videre.
Tre måneder senere, på vores vej til kampagnen i Nguruka, stand- 
sede vi igen under vort træ og gæt engang hvem som kom for-
bi? Habibu – og denne gang gav han sit liv til Jesus!
 
Vi ved uden tvivl at Evangeliet er et kraftfuldt sædekorn og ofte 
bliver mennesker frelst mange år efter at de har overværet en af 
vore kampagner. 
Bliv ikke træt af at støtte forkyndelsen af Evangeliet 
– det bringer varige resultater!

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.
 
Vi ville ikke være så frimodige og bede dig om at 
følge Jesu ord hvis vi ikke selv levede efter det. 
Det har været grundlaget for vores liv igennem 
45 år i Tanzania.

JEG VIL STØTTE SOM  
FAST PARTNER MED:

KONTAKTOPLYSNINGER:

 Egon leder en Muslim til Kristus 
på kampagnen i Nguruka

Børn sælger sukkerør under et lille græstag og har sit legetøj med 
bestående af et gammel cykeldæk.

Støtte forudsætter tilslutning til Nets og inkludere et årligt 

medlemsskab i New Life Outreach! 

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

HABIBU


