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Af Egon Falk
Af Hannah og Egon Falk

Mama Ester fandt Jesus som sit eneste håb, netop da hun
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torcykel, som forårsagede alvorlige skader til hendes i forvejen svage legeme.
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og enfortvivlende
bøn; men derefter
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alene forsørger til deres to små børn.

Det er fantastisk
at se
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mad
på
Håbløsheden
kunne
ikke
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en dag
kom
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i
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Ved flere anledninger blev hun bedt
for og
i dag
er der
med
os
endnu
engang
i
december
måned,
så
det var
kun få ”skavanker” tilbage i hendes krop.
muligt at velsigne fattige med en dejlig jul.
BEDRE BLIVER DET IKKE!

Men Mama Ester har dog ikke kræfter til hårdt arbejde
og da hun ingen uddannelse har, har det nærmest været
umuligt for hende at finde noget arbejde der kunne give
hende en sikker og god indtægt.
Men håbet spirede og miraklet kom og igennem trofaste
venner af New Life Outreach er der nu sørget for både betaling af husleje og skolegang med mere. Mama Ester er
det mest taknemlig menneske og hver søndag under
gudstjenesten udtrykker hun sin dybe taknemlighed.
Uddeling af julemad i New life City Church 2020

Mama Ester (helt til venstre i billedet med kuverten) i tilbedelse
og taknemmelighed og med et takkeoffer i hånden.

Mætte og taknemmelige hjem fra kirke går de
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FOTO: Kvinde der blev sendt afsted for at slå Egon ihjel, endte i stedet lykkeligt med at tage imod Jesus
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KÆRE VENNER OG PARTNERE
SENESTE NYT FRA VORES TO KAMPAGNER
Af Hannah og Egon Falk

MUSLIMERNE BLIVER FRELST - VI MÅ FORTSÆTTE!

GAMMEL, SYG OG HANDICAPPET

Hvilken rus af glæde og samtidig stor udmattelse!
Vi har netop sammen med Christopher Alam fra USA, afholdt to kampagner efterfølgende hinanden, i de meget
muslimsk-dominerede landsbyer Muheza og Handeni.

Ikke nok med han var syg i hele sin krop; men for nogle år
siden blev han igennem en ulykke skadet i sin hofte der
gjorde det umuligt for ham at gå uden en krykke og dertil
kom at smerterne var uudholdelige.

Mange muslimer blev frelst og nogle af dem vidnede
frimodigt fra platformen og andre kontaktede de lokale
pastorer privat. I området hvor vi var, kan det være farligt
for en muslim at bekende Jesus som Frelser og Herre og
man kan risikere at miste sit liv ved denne bekendelse.
Hvorfor? Fordi den okkulte og dæmoniske verden er
mere virkelig end mange egentligt kan forestille sig.

I Afrika bliver sådan en ”gammel” og syg mand ofte
”glemt” og får ingen hjælp og da han ikke længere kan
arbejde eller dyrke sine marker, bliver livet nærmest håbløst og umuligt at leve.

I Handeni er befolkningen ifølge pastorerne 99% mu-slimer. Her blev en yngre mor sendt af sin mand og svigermor
for at slå mig, Egon, ihjel. Før hun blev sendt afsted foretog de nødvendige okkulte handlinger og kvinden blev
iført en speciel kraft der ville dræbe mig.
Da denne kvinde, der mange gange tidligere var brugt i
lignende handlinger, kom til møderne, blev hun rystet af
Evangeliets kraft og hun finder sig selv på vores platform
hvor dæmonerne i hende blev kastet ud og hun modtog
og bekendte nu i stedet Jesus som sin Frelser og Herre.
Dag for dag kunne denne forvandling tydeligt ses idet
hendes fremtoning og udstråling var uundgåelig at regi-strere. Fred og glæde flydte hendes øjne og ansigt.
Kvindens mand og svigermor truer nu med at dræbe
hende og derfor er der kristne kvinder omkring hende
der passer godt på hende og hendes lille pige.
I Handeni er der nu 605 nye kristne tilmeldt opfølgningen
efter afviklingen af vores kampagne. En opfølgning der
foregår ud fra de samarbejdende kirker.
Kvinden der blev sendt til mødet for at
slå Egon ihjel – i stedet for tog hun imod Jesus

Bibelen siger at troen kommer af det der høres og hver
dag kom han til møderne og lyttede intens og så skete
miraklet – Gud helbredte ham, han begyndte at gå uden
smerter og smed krykken fra sig og siden har han ikke
haft brug for den.
En gammel syg mands liv blev forvandlet, fordi vi kom til
den muslimske landsby Muheza. Her blev 1807 frelste på
vores kampagne og til videre opfølgning hos de kirker
vi samarbejder med her efter kampagnernes afslutning.
Mange af disse nyfrelste var tidligere muslimer og har
fået deres liv forvandlet.
Hvilke fantastiske kampagner vi endnu engang fik lov at
udføre og stærke herlige øjeblikke vi fik lov at være en del
af. Jesus gør stadig mægtige undere og miraklernes tid er
endnu ikke forbi. Tak at du/I står sammen med os forsat i
vores gerning om at bringe frelse og glæde selv ud til de
mest fortabte mennesker hvor håbløsheden ofte præger.
Vær rigt velsignet tilbage og må Gud velsigne jer for
jeres trofasthed og vedholdenhed.
Jeres i Herren
Hannah og Egon Falk

Manden fra Muheza som fik sit liv forvandlet Vores team var så begejstrede over den gamle
og slap fri af krykker og smerter
mands helbredelse så de fik hans krykker

BREVE AF TAKNEMMELIGHED
Af Egon Falk

Da jeg kørte hjem fra mit kontor en dag, kom Pascal og hans mor med
en gave til Hannah og mig. Jeg vil lade deres breve forklare.
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KAMPAGNER
Marts: 2.-7. i Korogwe
Maj: 25.-30. i Turiani

BREVET FRA PASCAL

Juni: 15.-20. i Dumila, Dodoma

Kære Dr. Egon og Mama Hannah.
Jeg ønsker at takke jer for den store indflydelse I har haft på mit liv,
specielt på min akademiske opvækst. På grund af jer er jeg vokset op
med en god undervisning på New Life Schools. Jeg takker Gud fordi
jeg sidste år var i stand til at fuldføre min normale skolegang på New
Life Olosiva Secondary School og jeg fik meget gode karakterer som
gør mig i stand til at fortsætte i de kommende år med flere studier.
På grund af jer og den vision Gud har lagt ned i jer, om at hjælpe børn
til at gå i skole, inklusiv mig, har min skolegang lykkedes for mig.
Jeg ved ikke hvad jeg kan give jer for at vise min taknemmelighed,
men må Gud altid velsigne jer og må alt hvad I ønsker at gøre være
velsignet. Må Gud altid lade jeres hjerter være fyldt med et ønske om
at hjælpe andre.

Det VIGTIGSTE
for os er fortsat
at bringe
EVANGELIET
til alle!

Pascal Joseph Lwali
BREVET FRA PASCALS MOR
Som mor til Pascal vil jeg igen og igen udtrykke min store taknemlighed
for alt du, Baba Egon og Mama Hannah, har gjort for min søn.
Igennem jer har Gud løftet min søn op og ud af den største håbløshed.
Igennem de mange og store trængsler jeg har gennemlevet som enlig
mor, har jeg påført min søn så megen smerte og mange gange har vi
begge to været tæt på at give op. Men samtidig når Pascal har set jeres
tro har det motiveret ham til endnu kraftigere at søge Gud og fuldføre
sin skolegang, hvilket han har gjort med absolut topkarakterer.
Jeg lever i stor fattigdom og beder jer om ikke at glemme os og ikke
mindst også i fremtiden støtte Pascal i hans kommende uddannelse.
Med stor taknemlighed beder jeg Gud velsigne jer med sundhed og
et langt liv.
Mama Pascal
Pascal Lwary overrækker Egon et
tæppe i gave som tak

Distrikt kommisæren kom for at åbne kampagnen.
Til vor store glæde kendte vi ham. Sidst vi så ham
profeterede Egon over ham og sagde han ville blive
forfremmet – det blev han – til distrikt kommissær

Mange muslimer blev frelst til stor glæde
og begejstring på kampagnen i Muheza

Masser af mennesker kom for at lytte til
forkyndelsen både i Handeni og Muheza

ACADEMY OF LEADERSHIP
Af Egon Falk

Vores Bibelskole - Academy of Leadership (AOL) er lokaliseret i Arusha.
Derudover har vi i New Life Outreach mere end 45 AOL satellit-bibelskoler fordelt i hele Tanzania.

Hvert år afholder vi en lederkonference i Arusha, som vi kalder “Impartation Week” der afsluttes med
en dimission af alle vores bibelsko-lestuderende.

Skolernes hovedfag er teologi, lederskab og samfundsudvikling. Fagene udbydes på akademi-, diplom-,
bachelor-, og masterniveau og der
arbejdes hen imod at kunne udbyde
uddannelser helt op på phd. niveau.
Academy of Leadership skolerne
henvender sig til evangelister, pastorer og mennesker med et ”kald”
til at bygge kirker og menigheder
ikke alene i Tanzania - men hvor Gud
måtte lede dem.

Til konferencen i december 2020
havde vi inviteret vores danske bestyrelsesformand Nick Hansen, til at
komme og forkynde hele ugen.
Søndag den 6. december 2020 blev
en historisk dag, hvor vi dimitterede
844 mænd og kvinder - det højeste
antal nogensinde dimitteret på samme tid fra Academy of Leadership.

Vores ønske er at udruste disse
Guds tjenere ikke alene med kundskab og visdom; men også med
den Hellige Ånds kraft.

AT UDRUSTE FREMTIDIGE LEDERE
Af Nick Hansen, NLO Bestyrelsesformand i Danmark

Vores danske bestyrelsesformand Nick Hansen
og Egon Falk til en festlig afslutning

De dimitterede elever står i dag med
et brændende hjerte og ønsker
med stor iver at tjene Gud og plante nye kirker til stor hjælp og velsignelse for hele samfundet.
Guds fred være med dem.
Overrækkelse
af beviser og
fotografering

December 2020. En traditionelt klædt
masai-kvinde danser med vuggende
hop, sammen med hundrede andre
masaier i en ellers fyldt kirkesal. Hendes stoiske ansigt udstråler glæde i
taknemmelighed over, at hun lige har
modtaget bøger, skrevet på hendes
sprog, om hvad Gud har gjort for hende og kan gøre gennem hende. Dette
er på ingen måde en selvfølge for en
gruppe mennesker, som lever så langt
under fattigdomsgrænsen, at vi svært
kan forestille os det. Dette er den første
bog hun ejer, og hun får ikke bare én,
men seks bøger. Til lyden af jublende
sang og musik, bliver hun ved med at
hoppe og danse i begejstring, mens
stammens overhoved går foran og
leder lovsangen.
Mens hele verden ligger i en tilstand
af koma, er Tanzania i fuld fart. Efter et besynderligt første halvår, hvor
også nationen Tanzania lå underdrejet af en truende pandemi, tog andet
halvår revanche og indhentede alt det
forsømte fra foråret. På trods af færre
ind-tægter og økonomisk støtte fra udlandet, er det lykkedes med stort engagement og offervilje fra alle medarbejderne i NLO at komme videre.

Gaver og donationer fra Efterskolen
Frydensberg og andre danske støttere

Som formand for NLO Danmark er
det en fornøjelse for mig at komme på
besøg årligt for at følge med i, hvad
der sker i organisationen og i landet.
2020 har været året med den vildeste
fremgang på næsten alle områder for
NLO. Vores bibelskole, som startede
i det små for 20 år siden, graduerede
med over 800 dimittender på en gang
i december 2020 - et overvældende
skue. Vores skole med 900 børn og
børnehjem kører ufortrødent videre
på trods af manglende forældrebeta-ling, da familierne er svært ramt
pga manglede turisme og coronaens
andre følgekonsekvenser.
Beretningen om Jesus, der bespiser
de 5000 mænd foruden kvinder og
børn med mad ud fra en madpakke på

Vi har aldrig tidligere haft så mange mennesker hverken indenfor i vores kirkebygning eller udenfor i New Life City Church

fem brød og to fisk, beskriver meget
godt den fornemmelse jeg sidder med,
når jeg kigger på alt det der foregår
lige nu.
En af de største forskelle jeg har observeret, gennem de år jeg er kommet
til nationen, er hvordan dygtige tanzanianere rejser sig og tager ansvar
for deres nation. Omfanget af missi-onærer falder i disse år, i takt med
at landets egne borgere rejser sig.
Også i NLO ser vi, hvordan der er færre
og færre udlændinge, som bærer ansvaret for arbejdet, og stærke lokale ledere rejser sig og tager opgaven videre. De sidste 25 år har NLOs
arbejde været meget centreret omkring evangelisation, og dette er på
ingen måde på retræte, men arbejdet med at uddanne troende til selv
at tage ansvar gennem sund viden og
forståelse både i forhold til det kristne
liv og hvad det vil sige, og i hvordan
samfundet hænger sammen, har nu
meget stærke vilkår for fremtiden.
Derfor er det så rørende og se alle de
mange dimittender, som kunne hæve
deres uddannelsesbevis og nu er klar
til at tage hjem til deres egen egn for
at gøre en forskel i deres lokalsamfund. Mange af dem vil starte kirker,
børneprogrammer og socialt arbejde
for derigennem at være Kristi hænder
og ansigt i denne verden. Det fylder
hjertet med håb og tro for fremtiden.
I 200 år har den kristne kirke i Vesten sendt mange folk, penge og kompetencer til det afrikanske kontinent,
men jeg synes at kunne se konturer
af et kontinent, der rejser sig i egen
kraft - og ikke bare tager ansvar for
sig selv, men er med til at løfte hele
denne verden i velstand og fremgang.
Javist, det er på ingen måde lykkedes
endnu, og kun ved at fortsætte vores
engagement kan det nå til et punkt,
hvor kontinentet står i egen ret.

Uddeling af undervisningsmateriale til
mange glade masai-kvinder

At eje en bog er af meget stor
betydning i Tanzania

Livagtig forkyndelse skærper opmærksomheden og koncentrationen

En kirkesal fuld af glade mennesker der er meget taknemmelige

Celebration

DATO: 24.04.2021
DK / NO TID: Kl. 18.00-19.30
CENTRAL AMERIKA: 11AM
TANZANIA TID: Kl. 19.00
For nærmere info: www.nlo.dk /
info@nlo.dk med link til zoom

Velkommen til at møde Egon og Hannah
Falk og høre dem fortælle vidnesbyrd og
bringe et inspirationsord direkte fra Tanzania.
Der vil også være bøn for syge og mennesker med behov og I vil høre seneste nyt fra
bestyrelsesformand Nick Hansen og Ruben
Holmgreen Falk.
Glæd dig til et spændende event.
NLO Generalforsamling samme dag kl.1112 på zoom. Husk at få et zoom link via
henvendelse på info@nlo.dk el. www.nlo.dk.

MISSIONÆRER NYT
Af Julia Petersson, Missionær i NLO

Det har ingen betydning hvem du er,
hvor du kommer fra, hvilken familie
du tilhører, hvilket navn du har, hvem
du er venner med eller hvilken religion du er født ind i.
Gud elsker ALLE mennesker!

På denne måde opnår vi også godt
fællesskab med skolelederen og lærerne i landsbyerne og vi får mulighed
for at opmundtre dem og invitere
til vores seminar for søndagsskole-ledere.

Det er budskabet vi giver til børnene
når vi besøger skolerne i landsbyerne
hvor vi har kampagner. At Gud elsker
alle og Han vil gerne at vi også elsker
Ham og andre tilbage. Dette er noget
som er lidt nyt for os. Siden oktober
sidste år fik vi mulighed for at besøge
skolerne og det har været vidunderligt. Vi får altid en god tid sammen
med børnene og lærerne. Vi danser
og synger sammen, leger forskellige
lege, vi beder sammen og deler Guds
Ord. Vi møder fra 200 – 1200 børn
på denne måde. Nogle gange har vi
mulighed for at tilbringe tid sammen
med børnene både før og efter hvor
vi møder dem mere personligt.

Vi ser at i nogle landsbyer gør lærerne god fremgang. De oplever et større behov for at komme sammen fra
de forskellige kirker, i skolerne og i
børnearbejdet generelt.

PROJEKT
Vi er ved at afslutte et af vores musikprojekter med at oversætte og indspille musik og gode kristne swahili
sange for børn. Vi bruger allerede
noget af dette i vores børnearbejde,
men vores mål er at sprede denne
musik til swahili-talende lande på alle
mulige måder.
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MUSIK-SKOLEN
New Life’s musik-skole er begyndt.
Sammen med en stor gruppe af lærere underviser Julia musikteori, sang
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Julia underviser på musikskolen

STATUS PÅ CORONA-VIRUSSEN I TANZANIA
Hele verden er i krisetilstand, men Tanzania er stadig
åben for “business” ifølge den tanzanianske præsident.
Derfor må vi gøre hvad vi kan og gå de ekstra kilometer
der skal til, for at nå de tusinder af mennesker der har
desperat behov for at blive nået med evangeliet.

De muslimske skolebørn lytter gerne til hvad Julia har at fortælle

Vor datter Gitte Falk Jakobsen underviste på seminaret i Haydom.

Lene Marie Rasmussen
Administrations-sekretær

Vor svigersøn Hasse Falk Jakobsen underviste

og bad for folket på seminaret i Haydom.
WWW.HOLMGREENFALK.DK

Af Egon Falk

pagner. Vi afholder dem så forsvarligt som det er muligt
og tager de nødvendige forbehold. Vi tror på at vi skal
gribe de muligheder vi har, men gøre det så forsvarligt
som overhovedet muligt.
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