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Returadresse: New Life Outreach, c/o Pinsekirken Rønne, Sagavej 5, DK-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 

MAD TIL DE     
   FATTIGE OG   
  SULTNE

Søndag d. 15. december 2019 uddelte vi mad 
og velsignede hundredvis af mennesker til jul og 
når disse vidunderlige mennesker smilede og
sagde tak med taknemmelige hjerter tænkte vi 
på alle jer, der gjorde det muligt og støttede den- 
ne opgave.

”AT HJÆLPE DEN HJÆLPELØSE ER SOM AT 
GIVE GUD ET LÅN, HAN BETALER DET RIGE-
LIGT TILBAGE.”
Ordsprogenes kap.19,17

Tusind tak, for at stå sammen med os.

Hannah og Egon Falk



NEW LIFE 
OUTREACH 

KALENDER

 
FEBRUAR 

d. 18.-22. Kampagne i Longido
Pastor Dru Brent underviser på vores for-

middagsseminar.

d. 25.02 - 11.03 
 Besøg af Efterskolen Alterna i NLO.

MARTS
d. 1.-9. Seminar i Awiel, Syd Sudan

Egon og Pastor Peter Raphael prædiker.

d. 13.03 - 25.03
Besøg af Efterskolen Frydensberg.

APRIL 
d. 3.-12. Seminar i Amman, Jordan

Egon prædiker på møderække.

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. 
I 2019 blev Academy of Leadership udvidet 

med satellit bibelskoler.

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.

New Life City Church
- hvor NLOs medarbejdere er aktive i 

menighedsplanting, og som tæller omkring  
400 medlemmer.

Som Kristi efterfølgere prædikede de første disciple hans budskaber, brugte hans metoder og demon-
strerede hans mirakler. Vi burde gøre det samme! Vi vil hellere leve med den overbevisning, at kristen-
dommen er kun én generation fra at vinde verden til Kristus, end leve i frygten for, at kristendommen er en 
generation fra udryddelse, men opgaven synes umulig.

KÆRE VENNER OG PARTNERE
2020HVIS DU VIL HAVE EN LYKKELIG SLUTNING, SKAL 

DU HOLDE HISTORIEN I GANG OG IKKE STOPPE!

  ANSÆT ANNAH - MOBILEPAY 9 4 8 5 5
- OG SOM RINGE I VANDET BREDES EVANGELIET

Afrika har den næststørste be-
folkning i verden, mere end 1 mil- 
liard mennesker. Befolkningen vil 
være mere end fordoblet til 2,3
milliarder i 2050. Afrika er verdens
fattigste og mest underudviklede 
kontinent.
 
Mere end 300 millioner menne-
sker har store problemer med at 
få vand. Over 25 millioner men-
nesker er HIV-positive og mere 
end 17 millioner er døde al- 
lerede.
 
90% af alle tilfælde af malaria 
på verdensplan forekommer i 
Afrika der tegner for 24% af alle 
børnedødsfald i Sub-Sahara Af-
rika.
 
Knap 40% af de voksne er anal-
fabeter, og to tredjedele er kvinder! 

ER DET MULIGT AT LYKKES,
OG HVORDAN?
 
I Matthæus evangeliet 28:19-20 
fortalte JESUS os, hvordan vi 
skulle gøre det. 
"GÅ derfor ud og GØR menne-
sker fra alle folkeslag til mine 
disciple - og LÆR dem at ad-
ly-de alt, hvad jeg har befalet jer. 
OG HUSK, JEG ER ALTID HOS 
JER LIGE TIL DENNE VERDEN 
OPHØRER."

ACADEMY OF LEADERSHIP

 - er vores bibelskole, hvor vi gør 
vores bedste for at gøre det Je-
sus netop bad os at gøre. Sidste 
år udvidede vi med seks satellit 
bibelskoler placeret over hele 
Tanzania, og vi ønsker at udvide 
endnu mere i år.

IMPARTATION WEEK
 
D.3.-8. december 2019 afholdte 
vi vores Impartation Week de 
afsluttede med dimission af 476 
bibelskole studerende fra hele 
nationen. En meget festlig dag. 
 
Tilstedeværelsen af Helligånden 
var så stærk, og vores gæsteta- 
lere Pastor Jan Halvorsen, Norge 
og pastor/missionær Jerry Lack-
ey, Botswana præsenterede Or-
det på en meget salvet og kraft-
fuld måde. ANNAH JUMBE - EN GUDS TJENERINDE

Denne fantastiske Guds tjenerinde har været og står stadig i 
spidsen for vore Satellitbibelskoler sammen med vores Pas-
tor Peter Raphael, og på trods af hendes meget vanskelige 
ægteskab med en mand, der er mentalt syg og ikke kan fun-
gere som mand og far for deres børn, har hun givet sig selv 
100% i arbejdet. Vi ønsker at ansætte Annah Jumbe og vil 
betale hende en fuld løn. Hjælp os at bære med i dette. 

476 NYE
BIBELSKOLE- 
STUDENTER

Af Hannah og Egon Falk

Annah JumbeDimission i New Life City Church, December 2019 Egon uddeler beviser ved Dimissionen



YANGON
MYANMAR ,  “GRACE B IBLE  SCHOOL”

På en overnaturlig måde, er vi 
blevet forbundet til en bibelskole 
ledt af Philip V. L. Lian i Yangon, 
Myanmar og da vi besøgte den og 
underviste i Guds Ord på bibelsko- 
len i november måned stod det 
helt klart for os og vi vidste, at Gud 
ønskede at vi skal hjælpe, støtte og 
gøre noget for folket i Myanmar. 
 
Myanmar, eller Burma, er et land 
i Sydøstasien og har grænser til 
Bangladesh, Indien, Kina, Laos og 
Thailand. siden 2017 er befolkning- 
en ca. 54 millioner. Dens hov-
ed-stad er Naypyidaw, og dens 
stør-
ste by er Yangon.
 
British East India Company overtog 
kontrollen med administra-tionen 
af Myanmar efter tre anglo- 
burmesiske krige i det 19.  århund- 
rede, og landet blev en britisk ko-lo-
ni. Myanmar blev tildelt uafhæn-
gighed i 1948, som en demokra- 
tisk nation. Efter et kup i 1962 blev 
det et militært diktatur under det 
socialistiske Burma-program.
 
I de fleste af sine uafhængige år 
har landet været fordybet i en vold- 
som etnisk strid, og dets utallige 
etniske grupper har været in-
volve-ret i en af verdens længst 
igangværende borgerkrige.
 
Næsten 90% af befolkningen er 
buddhistisk, islam 4% og kristen-
dommen omkring 6%. Kirker er 
fattige og små og fungerer under 
vanskelige forhold.
 
Philip, grundlæggeren og leder-
en af Yangon Grace Bible School 
blev reddet på grund af hans mors 
bønner, undervurder aldrig en be-

dende mor!
Bibelskolen har 25 til 30 tidligere 
buddhistiske studerende, der ikke 
kun bliver undervist i Guds ord, 
men også hvert år, under ledelse 
af Philip, går ud til et stort antal 
landsbyer og prædiker Kristus.
Vores kirke New Life City Church 
i Arusha, Tanzania, under ledelse 
af pastor Peter Raphael, tog for 
nyligt en gave op og sendte om-
kring DKK 3.000,- til det der nu er 
vores søster bibelskole i Yangon.
 
Vi ønsker at vores kirke New Life 
City Church og vores bibelskole 
Academy of Leadership Bible 
School i Arusha, Tanzania skal 
være involveret og partner med 
Grace Bible School i Yangon, My-
anmar. Vi træner de kristne i TZ til 
at have et hjerte for mission.
 
Udover Bibelskolen er Philip og 
hans kones hjem oversvømmet
med forældreløse børn, og de gør 
et vidunderligt stykke arbejde, 
men er altid overbelastede, og vi 
tror, at vi sammen kan gøre noget 
for dem og ændre mange folks liv 
i Myanmar. 
AF HJERTET UDRUSTE ENKELT-
PERSONER TIL GUDS TJENESTE  

UDRUST ÈN
OG ÆNDRE 
MANGE!
December 17. til 20.  ønsker vi at 
afholde en prædikant konference 
sammen med de studerende fra 
Yangon Grace Bible School. Vi vil 
samle prædikanter fra hele Myan-
mar og være vært for dem under 

konferencen.

Af Michael Kaarby, 
Bestyrelsesmedlem NLO Danmark, som her
illustrere en festlig undervisning i 
New Life City Church
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REJS PÅ 
MISSIONSREJSE

Tanzania
MED NEW LIFE OUTREACH
DATO: 22. Maj – 2. juni 2020
MEDLEMSPRIS: DKK17.900,- /18.900,- efter 1. april
IKKE MEDLEM: DKK 18.900,- /19.900,- efter 1. april 
(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  

oplev

DEN DANSKE BESTYRELSE PÅ
BESØG VED IMPARTATION 
WEEK 2019
 

Det var en stor glæde at have 
fire af New Life Outreach Dan-
mark bestyrelsesmedlemmer
med os, de underviste på en fin 
måde om menneskerettigheder 
og demokratiske principper i 
lyset af Guds Ord. Pastor Nick 
Hansen, Pastor Michael Kaarby, 
Lucas Skræddergaard og Ruben 
Holmgreen Falk gjorde alle et
fantastisk stykke arbejde. Det 
var en unik og særlig uge, der var 
udfordrende og forvandlen-de 
for mange Guds tjenere, der nu 
planter nye kirker over hele na-
tionen Tanzania.

I december 2019 var vi fire fra 
bestyrelsen i NLO DK, som fik 
mulighed for at rejse til Aru-
sha og undervise på ‘Imparta-
tion week’, som er bibelsko-
lens afsluttende uge. Vi havde 
modtaget en bevilling fra 
kulturministeriets TFAK-pul-
je, til at undervise præster og 
kirkeledere om menneskeret- 
tigheder og demokrati.
 
Det var fantastisk at være en 
del af denne uge, hvor vi selv 
blev enormt beriget af mange 
dygtige undervisere fra forskel- 
lige lande, begejstringen hos 
bibelskoleeleverne og slutte-
ligt, den festlige søndag med 
Dimission, hvor vi fejrede de 
476 bibelskoleelever, som fik 
deres eksamensbevis.

Det var mit første besøg hos 
NLO TZ og det der gjorde 
størst indtryk på mig, var det 
store antal menneskeliv, som er 
blevet forandret gennem sko-
legang, kirke, nødhjælp, kam- 
pagner, børnearbejde og me-
get mere i New Life Outreach.
Masser af tanzanianere har fået 
håb gennem frelsen, men også
nyt håb for deres liv her på jor-
den. Jeg har stor respekt for 
det arbejde vore missionærer 
udfører og er stolt over at 
være en del af NLO!

IMPARTATION WEEK
 - SET MED DANSKE ØJNE

Af Hannah og Egon Falk

Af Hannah og Egon Falk

Grundlægger og leder Philip Lian og 
hustru, sammen med Hannah og Egon

Køkken faciliteterne ved Grace Bible 
School, eleverne laver selv mad.

Tidligere buddist, nu lærer på Grace 
Bible School i Yangon

Et meget fattigt klasseværelse
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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

I den muslimske nation Jordan har Gud forbundet os til 
en dejlig kirke samt “Reach the Nations bibelskole” i 
Amman, som bliver ledt af vore venner fra Norge Sølvi 
og Per Kvamme Rønhovde og Pastor Khalil J. Halaseh 
og hans kone Randa.
 
Igennem de sidste fire år har vi flere gange været i Jor-
dan og set mange muslimer komme til Jesus. Det rører 
ved vore hjerter og gør noget i os at se disse menne-
sker fra Jordan sammen med de mange flygtninge fra 
Syrien og Irak opleve kraften i Evangeliet og dåben i 
Den Hellige Ånd. Mirakler efter mirakler sker igen og 
igen blandt muslimerne.
 
Fra d. 5 - 11. april underviser vi på Bibelskolen i Amman 
og afholder samtidig evangeliske møder og vi tror der 
vil ske store ting.  
Vi har planer om at transportere så mange mennesker 
som muligt i bus til møderne og DKK 70.000,- vil hjælpe 
os med at dække udgifterne – vil du hjælpe os - et stort 
råb af glæde vil nå vor Fader i himlen.

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.
 
 
INFORMATION: 
Dansk NLO Generalforsamling: 
DATO: d. 23. april 2020 kl. 13.00 
STED:  Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg

JEG VIL STØTTE SOM  
FAST PARTNER MED:

KONTAKTOPLYSNINGER:

Syg og træt overgiver hun sit liv til Gud. Hannah 
i forbøn for en tidligere muslimsk kvinde

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.

AMMAN
JORDAN, “REACH THE NATIONS BIBLESCHOOL”
Af Hannah og Egon Falk

SAMMEN KAN 
VI NÅ DET
M U S L I M S K E 
FOLK I DE
M U S L I M S K E 
NATIONER

VI HOLDER HISTORIEN IGANG
Vi har ikke nogen planer om at minimere, nej vi er nødt til at maksimere og gå imod en god afslut-
ning og vinde sjæle, uddanne Guds tjenere og opbygge stærke kirker lige indtil Jesus kommer!
Vi har brug for dig til at blive en del af denne opgave og beder dig om at blive partner med os. 

Evangeliet bringer fred og forener mennesker over hele verden

Hannah prædiker til de mange muslimske kvinder

Frelst og helbredt - går en ny og bedre fremtid i møde 

  STØT EN BIBELSKOLE ELEV • ANSÆT ANNAH SOM SATELLIT BIBEL-
SKOLEFORSTANDER • HJÆLP OS AT GENNEMFØRE EN PRÆDIKANT KONFERENCE I 

YANGON • STÅ SAMMEN MED OS I BETALING AF BUSTRANSPORT I AMMAN

 - Behovene er store - men sammen er vi stærkere! Tak for din støtte til os i New Life Outreach!


