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S A M M E N  N Å R  V I  N AT I O N E N

TA N Z A N I A
M I S S I O N S O R G A N I S AT I O N  V E D  H A N N A H  O G  E G O N  F A L K

15.000 mennesker til kampagnen i Basuto. Det er mere end selve befolkningstallet i byen.
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Joh 4,34: “Min mad er at gøre hans vilje, 
som sendte mig, og at fuldføre den op-
gave, han gav mig.” (Jesus)

 
Joh 4,35: “Men jeg siger jer: Luk øjnene op! Marker-
ne er hvide og parate til at blive høstet.” (Jesus)
 
Matt 28,19: “Gå derfor ud og gør mennesker fra alle 
folkeslag til mine disciple.” (Jesus)
 
Vi tror på at hvis vi ikke går, taler og advarer den 
vantro om hans vej for at frelse hans liv, vil Gud kræ-
ve hans blod af vores hænder. Ez 3,18
 
Lad os sammen samle os skatte i himlen ved at inve-
stere i værdifulde sjæle her. Matt 6,19-20.

TANZANIA
Vi har allerede planlagt seks store kampagner på 
steder, hvor ingen andre ønsker at gå.
 
SYDSUDAN
Vi vil afholde kampagner og en konference for 
pastorer og ledere i Yirol og Juba i marts 2023. 
Budgettet er kr. 230.000.
 
NEPAL
En fantastisk konference for pastorer og ledere er 
ved at blive planlagt i Kathmandu og Kohalpur og 
desuden en stor helbredelseskampagne i begyndel-
sen af november 2023. Budgettet er kr. 150.000.
 
JORDAN
Vi har store muligheder for ikke kun at nå ud til 
det jordanske folk, men også til de tusinder af 
flygtninge fra Syrien og Irak i Jordan. Kampagner 
og evangeliske møder bliver planlagt.
 

IKKE ALLE KAN GÅ, MEN ALLE KAN SEN-
DE NOGEN, DER VIL GÅ.
VI HAR VÆRET MISSIONÆRER I MERE 
END 48 ÅR, OG VI ØNSKER STADIG AT 
GÅ! HVEM VIL SENDE OS?

Vil du være tros-partner og stå sammen med os 
for vores vision og arbejde? Dit bidrag betyder 
mere end du regner med! Gud velsigne dig!

MobilePay 94855 
eller via vores bankkonto 0650 6448231257 
Mærk beløbet “VISION 2023” 
Læs om andre støtte muligheder på www.nlo.dk

VORES VISION FOR 

2023

Af Hannah og Egon Falk

Vi ønsker at have et hjerte og en tankegang som Guds. Han havde kun én søn, 
men ham sendte han og gjorde ham til en missionær. (Oswald Smith)

PAKISTAN
Sammen med en god ven, der er fra Pakistan, vil 
vi afholde en konference for pastorer og en stor 
kampagne i oktober 2023.

Vores ven John Israel fra Pakistan planlægger en konference 
og en mødekampagne for os næste år i Pakistan 
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MED 
AFRIKA 
I BLODET

Uddannelses institutioner til opbyggelse af en ny generation.

VIDNESBYRD

Næsten hver dag hø-
rer vi fra mennesker 
fra hele verden, som 

er blevet velsignet gennem 
vores arbejde. Det er meget 
opmuntrende.

Egon, min bror – du gør et 
stort stykke arbejde. Jeg bli-
ver velsignet ved at se frug-
ten af dit arbejde. Dit hjerte, 
passion og udholdenhed er et 
vidnesbyrd og eksempel, der 
opmuntrer mennesker i alle 
aldre, hvor end du går.
 
Paul Chase
Missionær på Filippinerne

Hannah og Egon Falk er stiftere og daglig ledere 
for missionsorganisationen New Life Outreach, 

der har 109 lokale medarbejdere, som i dag tager et 
større lederansvar for at bygge et stærkt fundament 
for den fremtidige tjeneste.

New Life Outreachs primære opgave er først og frem-
mest at formidle evangeliet i Tanzania gennem ord og i 
gerning; men også i andre dele af verden.
 
Sammen med deres søn, Ruben Holmgreen Falk, har 
de startet fire New Life Schools, der i dag har ca. 1000 
elever.
 
Derudover driver de bibelskolen Academy of Leaders-
hip, hvis formål er at oplære præster og ledere til de 
mange nye kirker i landet. Siden skolen startede, er fle-
re tusinde elever blevet udrustet til opgaverne. Søndag 
den 4. december vil 936 elever få deres eksamensbevis.
 
I 2001 blev pigehjemmet Hayley’s House åbnet for 
piger med særlige behov. I det afrikanske samfund 
bliver piger desværre alt for ofte udnyttet og misbrugt. 
Mange af dem lever derfor en svær tilværelse.
 
I de år Egon og Hannah har været i Tanzania, har de set 
utallige mirakler, tegn og undere. Blinde ser, døve  

hører, stumme taler, lamme går, kræft og aids-syge op-
lever øjeblikkelig helbredelse.
 
Hannah og Egon har nok talt til flere millioner afrikane-
re, og mindst en million er blevet kristne igennem deres 
store mødekampagner.
 
De arbejder på tværs af kirkeretninger og har på den 
måde været til stor glæde og inspiration for kirkerne i 
landet. 
 
Der er utroligt mange behov, men parret har forsøgt at 
engagere sig i lokale, sociale projekter, så som at give 
forældreløse børn husly og et hjem, fadderskaber, un-
dervisning i hiv/aids. De har også hjulpet med medicin 
og lignende behov.

Myndighederne har lagt mærke til deres effektivitet. 
De sender derfor ofte højtstående folk fra regeringen 
til deres kampagner og ud for at se deres arbejde. Der 
rapporteres ofte meget positivt fra deres arbejde på de 
nationale tv- og radionyheder. ◆

Missionærparret Hannah og Egon Falk har siden 1974 haft 
en relation til Tanzania og boet der permanent det meste af 

tiden. Her har de sammen med deres tre børn, Tina, Ruben og 
Gitte, som nu alle er voksne, startet et stort arbejde, der har 

haft stor indflydelse på hele landet.

Af Henri Nissen

En røst og aktioner ind i en verden med ubeskrivelig smerte og nød.

Opbyggelse af relationer og goodwill hos ledere på alle niveauer.

MobilePay 94855 
eller via vores bankkonto 0650 
6448231257 
Mærk beløbet “VISION 2023” 
Læs om andre støtte muligheder på 
www.nlo.dk

Pastor John Larkam, Austin Texas USA
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BLIV MEDLEM
SAMMEN GØR VI EN FORSKEL
VÆR MED TIL AT SPREDE HÅB OG TRO 
FOR EN BEDRE FREMTID!

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

E-mail:

CPR.nr.:

Find NLOs privatlivspolitik på www.nlo.dk

KUN kr. 200,- pr. år 

HJÆLP OS SÅ VI KAN FORTSÆTTE ARBEJDET 
Som medlem af New Life Outreach er du med til at 
støtte en rigtig god sag i Tanzania.  
Det koster kr. 200,- per år i kontingent, som sikrer 
at vi opretholder os som fradragsberettiget foren-
ing. Hvert år skal vi indhente og bibeholde mindst 
300 medlemmer - tak at du vil være med til dette.  

FOR DIT KONTINGET FÅR DU TILBAGE:
- GRIBENDE BERETNINGER 4 GANGE ÅRLIGT VIA 
NYHEDSBLADE/MAILS 

- ORD OG BILLEDER PÅ MAIL DIREKTE FRA 
HANNAH OG EGON FALK MÅNEDLIGT

- VIDEN OG DELAGTIGGØRELSE I AKTUELLE 
BEHOV

- MULIGHED FOR AT OPLEVE DET HELE SELV PÅ 
MEDLEMSREJSER

JA TAK, JEG ØNSKER AT BLIVE MEDLEM 
AF FORENINGEN NEW LIFE OUTREACH

KONTAKTOPLYSNINGER:

Støtte forudsætter tilslutning til Nets. 

Tag et billede af den udfyldte kupon og send 
den til info@nlo.dk, 
eller indsend denne kupon til NLO:  
Sagavej 5, 3700 Rønne, Danmark. 
 
Kontakt Ruben Holmgreen Falk
for mere information på ruben@nlo.dk.

Særligt tilbud!
Bliv medlem og få
Egons bog som en gave!
 
Få ”Egons bog” af Egon Falk gratis ved at tegne et 
medlemskab i New Life Outreach Danmark. 
Medlemskab  koster 200 kroner om året og tegnes 
på hjemmesiden www.nlo.dk. Når vi har behandlet dit 
medlemskab, sender vi dig bogen.
(bogens normalpris er kr. 248,-)

1

Egons 
Bog

En bornholmsk  fiskerdrengs  dramatiske liv  i Afrika - som menneskefisker

FATTIGE FAMILIER

Da Amina blev født, var livet godt og gik som smurt. Men 
hendes lillebror Samwel blev født svært handikappet. Der-

efter blev livet et ”helvede”, fordi hendes far kunne ikke fore-
stille sig at være far til et handikappet barn. Amina, hendes mor 
og bror blev tvunget ud i en forfærdelig fattigdom. Hendes mor 
må forsørge familien ved at vaske andre menneskers snavsede 
tøj fra kl. 4.30 til kl. 8 om morgenen og efterlade børnene alene 
i deres et værelses lerhytte.

Amina har et fadderskab hos New Life Schools. Vi er glade for at 
kunne hjælpe hende. Da jeg besøgte familien, forventede jeg at 
møde en nedtrykt og udkørt mor, men det gjorde jeg ikke. Hun 
var fuld af liv og glæde og opsat på at få enderne til at mødes for 
sin lille familie. Jeg ønsker at ære hende igennem denne artikel. 
Hun var virkelig fantastisk og en stærk kvinde. Jeg forlod denne 
lille, kæmpende familie meget inspireret. 

Dette er helt almindelige historier fra meget fattige familier i 
Tanzania. Disse bedstemødre tager sig af deres børnebørn ved 
at sælge grillede majskolber i vejkanten eller ved at udføre for-
skelligt dagsarbejde for andre familier. Disse kvinder er stærke 
og er rygraden i mange familier i Tanzania.
De fortjener ære og respekt. ◆
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WWW.HOLMGREENFALK.DK

EMPOWERING COMPANIES, 
ORGANIZATIONS,  NGOS AND CHURCHES

MAXIMIZING THEIR POTENTIAL

EU GDPR COMPLIANCE
FUNDRAISING & GRANTS

COMMUNICATION STRATEGIES
PROJECT DEVELOPMENT

RUBEN HOLMGREEN FALK
DEVELOPMENT CONSULTANT

BLIV FADDER
SAMMEN GØR VI EN FORSKEL
VÆR MED TIL AT SPREDE HÅB OG TRO 
FOR EN BEDRE FREMTID!

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. 150,- pr. mdr. 
(et halvt fadderskab)  
kr. 300,- pr. mdr. 
(et fuldt fadderskab) 

REGULERING AF FADDERSKABER
Fra februar 2021 reguleres prisen for eksisterende 
fadderskab af en elev i børnehave og grundskole 
fra kr. 200,- per måned til kr. 225,- per måned. Fad-
derskabet for en elev i secondary school, gymnasiet 
fastholdes til kr. 300,- per måned. Nye fadderskaber 
koster fremadrettet kr. 150,- for et halvt fadderskab 
og kr. 300,- for et fuldt fadderskab.    

DIN STØTTE TIL ET BARN PÅ NEW LIFE SCHOOLS:
- FORMIDLER ET FADDERSKAB SOM PÅ SIGT 
HJÆLPER EN HEL FAMILIE UD AF FATTIGDOM

- SIKRER EN FREMTID MED HÅB FOR DEN NYE 
GENERATION IGENNEM UDDANNELSE

- STYRKER OG UDVIKLER 3 SKOLER I ÉN: 
BØRNEHAVE, GRUNDSKOLE OG GYMNASIE 

SOM FAST FADDER STØTTER JEG EN 
SKOLEELEV PÅ NEW LIFE SCHOOLS:

KONTAKTOPLYSNINGER:

Gruppe-baseret undervisning på New Life Schools

Støtte forudsætter tilslutning til Nets. 

Tag et billede af den udfyldte kupon og send 
den til info@nlo.dk, 
eller indsend denne kupon til NLO: 
Sagavej 5, 3700 Rønne, Danmark. 
Kontakt Ruben Holmgreen Falk
for mere information på ruben@nlo.dk.

“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
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Børnekampagne imellem Jul og Nytår 2018

Børnekampagne i Masailand hvor der ikke før har været børnekirke

V/Egon Falk

Najm er tre år gammel. Sammen med sin 13 måneder 
gamle bror bor de hos deres bedstemor. Mor og far 
har forladt dem.

Charity er en af seks børn, der også er blevet forladt 
af mor og far og bor hos deres bedstemor.

Amina, hendes mor og bror blev tvunget ud i en forfærdelig fattig-
dom, men har i dag et fadderskab hos New Life Schools.
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Mama Ester fandt Jesus som sit eneste håb, netop da hun 
havde mistet alt andet.
 
Før levede hun et helt almindeligt Afrikansk familie liv 
med mand og to børn. De var ikke rige, men de klarede 
sig rimeligt godt efter afrikanske forhold.
 
Det uforudsigelige skete pludseligt, da Mama Ester fi k to 
blodpropper efterfølgende hinanden, som delvist lam-
mede hendes krop. Hun rejste sig igen trods de store ud-
fordringer, men da hun lige med nød og næppe var beg-
yndt at gå igen, blev hun på tragisk vis kørt ned af en mo-
torcykel, som forårsagede alvorlige skader til hendes i for-
vejen svage legeme.
 
Midt i hendes fortvivlende krise forlod manden Ester på 
trods af at hun var meget syg og svag. Dermed blev hun 
alene forsørger til deres to små børn. 

Håbløsheden kunne ikke blive større, men en dag kom 
hun til møde i New Life City Kirke og oplevede et stærkt 
møde med Jesus. Hun valgte at give sit liv til Ham. 
Ved fl ere anledninger blev hun bedt for og i dag er der 
kun få ”skavanker” tilbage i hendes krop.
 

Men Mama Ester har dog ikke kræfter til hårdt arbejde 
og da hun ingen uddannelse har, har det nærmest været 
umuligt for hende at fi nde 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 beta-
ling af husleje og skolegang med mere. Mama Ester er 
det mest taknemlig menneske og hver søndag under
gudstjenesten udtrykker hun sin dybe taknemlighed.

 
 

NÅR ALT HÅB ER UDE 
- DUKKER MIRAKLERNE OP!
Af Egon Falk

Mama Ester (helt til venstre i billedet med kuverten) i tilbedelse 
og taknemmelighed og med et takkeoffer i hånden.
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GLÆDELIG JUL!
Jul er for os noget helt unikt og fylder os med stor glæde 
og taknemlighed.
 
Den almægtige Gud gav menneskeheden – os, den allerbed-
ste gave. Han sendte sin søn Jesus og han blev den første 
missionær for at vi skulle få del i de allerbedste nyheder.
 
Tak fordi I/du sender os som missionærer til denne verden 
og derved er der rigtigt mange der kan fejre rigtig jul med 
stor glæde og taknemlighed.
 
Vi ønsker dig den bedste jul!
 
Hannah og Egon Falk

MobilePay 94855 
eller via vores bankkonto 0650 
6448231257. 

Mærk beløbet “JUL22”. 
Læs om andre støtte muligheder på  
www.nlo.dk


