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Reportage fra “det hellige kaos” i USHETO  side 2

Danmark er et yndigt land med en masse dejlige mennesker som vi 
kalder vores venner og det er vi taknemlige for.

Hele maj måned rejste vi rundt og besøgte mange forskellige kirker 
for at bede dem om FORTSAT at støtte os og det vi gør i Tanzania 

og andre steder i verden.
 Vi er taknemlige for alle jer der trofast står sammen med os og bakker 

vores arbejde i Tanzania op – TUSINDE TAK til jer alle.
Kærligst Hannah & Egon Falk
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USHETU
TANZANIA

Da vi drejede fra og forlod hovedvejen i Kahama og kørte mod Ushetu 
blev det mere og mere øde og utroligt støvet, 

sådan som det kun kan blive i Afrika i tørketiden...
En muslimsk kvinde vover sig op på platformen og 
fortæller hun har taget imod Jesus.

Af Hannah Falk

På et tidspunkt troede vi at vi havde kørt 
forkert; men pludselig mødte vi en flok med 
motorcykler og et par biler der kom os imøde 

for at lede os ind til Ushetu under politibeskyttelse. 
 
Efter en masse velkomstsange og taler fra forskel-
lige pastorer, kirkeledere og myndigheds personer 
blev det endelig tid til at gå i seng. Det tog dog lidt 
tid før vi kunne sove da hyænerne også havde be-
stemt sig for at synge eller rettere hyle en velkomst-
sang i nattens mørke. 
 
Det var specielt og rørende at forkynde Evangeliet 
i Ushetu fordi vores kampagne organiser Paulo Mi-
tanga, før han mødte Jesus, “betjente” folket netop 
her som lokal troldmand. At lytte til hans beretning 
om hvordan han ved dæmoniske kræfter opererede 
i den ukulte verden, kan få håret til at rejse sig på 
armene. 
 
Da Egon  proklamerede Navnet Jesus og bad for 
folkemassen var det pludselig som en mægtig 
eksplosion der fik de mange dæmon besatte til 
at reagere voldsomt, hyle og skrige - lyde der var 
skrækindjagende. 
Det var et ”helligt” kaos og det er sjældent vi ser så 
mange dæmon besatte på samme tid. Når folk gik 
hjem, fandt de besatte mennesker ”slået” til jorden 
og liggende ved siden af vejen og under træerne.

  

Helvedes kræfter mødte deres overmand Jesus og 
en efter en blev de mange befriet fra den ondes 
greb. 
 
Når Gud åbner sin ”himmel” over et folk, finder 
mirakler sted og det er vanskeligt at forklare; men 
det må erfares.

Flere blinde og gamle mennesker fik deres syn 
tilbage. Svage og ødelagte kroppe blev som nye og 
en døvstum pige kunne høre og begyndte at tale for 
første gang.
 
Begejstringen og jubelen var stor da en kvinde der 
ikke havde været i stand til at gå i 13 år pludselig 
sprang op og var helbredt. Hendes Pastor var dybt 
bevæget over dette mirakel og hendes tvillingesø-
ster kunne ikke styre sin store glæde. 

Omkring 3000 mennesker lod sig registrere som 
ny-frelste og ønsker opfølgning. Det føles som vi er 
ved verdens ende; men hvilket stort privilegium  det  
er at forkynde Kristus til dette folk. ◆
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Begejstringen og jubelen var stor da en kvinde  
der ikke havde været i stand til at gå i 13 år  

pludselig sprang op og var helbredt. 

Kampagnen samlede tusinder af mennesker fra nær og fjern. Om natten var der mange der overnattede i de lokale kirker.

En lille pige var døvstum og blev helbredt, hun kan både 
høre og gentage ord vi siger til hende.

Blinde øjne blev seende og disse mennesker er jublende 
glade over at kunne se igen.

Gamle muslimske mænd står helt fremme ved platformen 
og ønsker at få det hele med
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Søndag den 20. marts talte jeg i Pinsekirken i 
Juba og vi havde et møde hvor Guds nærvær 
var utroligt stærkt. Kirken var pakfyldt med 
åndeligt sultne mennesker.

V/Egon Falk

Fra mandag den 21. til og med fredag den 25. 
marts afholdt vi en Pastors konference med flere 

hundrede tilhørere.

Målet med vores pastors konference var ikke kun at 
undervise men også at opmuntre og styrke pastorerne 
og andre evangeliske ledere.
 
Vi havde samlinger fra kl. 09:00 til kl. 16:00 hver dag. 
Lokalet var uden ”air condition” (luftkøling) og vindu-
er - udenfor var det 38 graders varme og det er ikke 
overdrevet at sige vi smeltede i varmen.
 
Jeg ved ikke om jeg nogensinde har oplevet så stærkt 
et nærvær af Guds ånd og det er nærmest umuligt at 
forklare; men det var stærkt og dybt berørende. Det 
var som om Gud selv gik iblandt os!

Syd Sudan har kun haft fred i godt et par år og alt 
er mere eller mindre ødelagt, fattigt og forfærdeligt 
elendigt. Krig er altid ødelæggende, ikke kun for et 
land men også for dets mennesker og efter mere end 
50 år med en forfærdelig krig er freden endelig kom-
met til Sudan, men ødelæggelsen, fattigdommen og 
menneskelige sår er stadig mange.

Vi ved at Evangeliet og Guds Ord kan løfte en hel 
nation og det tror vi kommer til at ske i Syd Sudan og 
vi er taknemlige for at få lov til at være en ”lille” del 
af dette mirakel.
 
Vi er godt trætte, dybt berørte og det kniber med at 
holde tårerne tilbage når vi tænker på og taler om alt 
det Gud gjorde.

Det var Hannahs første tur til Syd Sudan og hun elske-
de folket men da vi rejste fra hovedstaden Juba sagde 
hun: ”Det er for hårdt og jeg tror ikke jeg nogensinde 
kan vende tilbage for et andet besøg.”

JUBA SYD SUDAN NEW LIFE OUTREACH 
KALENDER

August 16 – 21 Kampagne Tsihimlwa wa Bukumbi, Tabora

August 28 Tale i New Life City Church, Arusha

September 13 – 18 Kampagne Msange, Singida

September 25 Tale i New Life City Church, Arusha

Oktober 04 – 09 Kampagne Basotu, Manyara

Oktober 16 Tale i New Life City Church, Arusha

Oktober  30 – Nov. 20  Evangeliske møder i USA

November 29 – Dec. 04 Impartation Week & Academy of Leadership 
  Graduation

December 18 Uddele julemad

2022
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Tilbedelse og lovprisning til Gud var meget stærk med Helligåndens nærvær i Syd Sudan.

Pastor Fermo Ogilla fra South Sudan sammen med Pastor 
Peter Raphael Tanzania, Egon og Hannah Falk.

Nogle dejlige unge mænd fra Jordan 
sammen med Egon Falk.

JORDAN
V/Egon Falk

Jeg Egon var i Amman, Jordan i april måned og holdt flere mø-
der i forskellige kirker hvilket igen berørte mit hjerte dybt. Men-

nesker i denne del af verden er søgende og meget åbne for Je-
sus og det selvom de ved hvilken pris de kommer til at betale.  

At møde disse ”Muslimer” i deres enkle hjem og høre dem råbe højt 
og tydeligt til Gud i bøn, det berører mit og Guds hjerte.
 
Der er mange og store udfordringer; men vi er overbeviste om at Gud 
ønsker at vi skal gøre mere i dette land, og for de utroligt mange flygt-
ninge fra Syrien og Irak der holder til der under fattige, ekstreme og 
umenneskelige forhold.

VIDNESBYRD
FRA VORES
FACEBOOK SIDE

En person i Danmark:

Har mødt Ham (Jesus) i dag… 
på en bakketop. Bad om hjælp 
og pludselig var han der… en 
varme, glæde og kærlighed gik 
igennem mig… Jesus lever.
Det var helt fantastisk at ople-
ve… som ud af det blå stod han 
der og jeg var ikke i tvivl… det 
var Jesus.
Det er forunderligt… der sker så 
mange gode ting nu. 


 
Fra Pastor Dickson Cornel 
Kabigumila, Tanzania:

Baba (fader) Egon Falk.
Vi Tanzaniere ærer dig som vor 
egen! Vi fejrer din sande kærlig-
hed til vor nation og det opof-
rende og overgivet liv du lever 
for Evangeliet!
Tak!


 
Biskop George Gichana, Kenya:

Min ven Dr. Egon, jeg husker 
stadig de møder vi havde sam-
men med dig i Tanzania i 80erne.
Din vision, mission og strategi 
har berørt tusinder.
Guds velsignelse


 
Bernice Chapman, 
Victory Church Brooks 
Alberta, Canada:

Du bad for mig og Jesus (Den 
Hellige Ånd) helbredte mig så 
jeg kunne gå igen efter jeg var 
ude af stand til at gå i tre år, det 
var omkring april 1996.
Jeg er så velsignet over at se 
dig på Facebook og fortælle min 
historie officielt. 

Egon Falks møde i Hashmi Free 
Methodist Church, Jordan.



6   new life outreach new life outreach   7

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.

I år på vores Bibelskole her i Arusha, har vi 120 elever 
hvilket er det største antal nogensinde. Eleverne bor fak-
tisk under ret så kummerlige forhold da vi ganske enkelt 
ikke har plads nok.
Flere elever der ikke havde registreret sig til tiden, 
måtte vi sende hjem igen med lovning om en plads til 
næste år.
 
VORES BØN TIL GUD ER AT DET ØKONOMISK MÅ 
BLIVE MULIGT FOR OS AT BYGGE EN SOVESAL MERE!
 
Ude i landet har vi 40 lokalafdelinger - det vi kalder Out-
Campus, de har på  nuværende tidspunkt 700 elever.
 
Igennem alle disse Herrens tjenere, som vi træner og 
udruster, har vi en overbevisning om at TANZANIA SKAL 
BLIVE FRELST!

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

NEW LIFE SCHOOLS 
EKSPANDERER

Vi har valgt at tage et skridt i tro og i marts måned valgte 
vi at købe skolen ESA der ligger inde i byen Arusha. 
ESA-skolen var ejet og drevet at et ægtepar hvor man-
den desværre var blevet meget syg af Corona med svæ-
re senfølger. Dette betød at parret opgav at drive skolen 
og den forfaldt mere og mere. Til sidst kunne de ikke 
længere betale forfaldne regninger og skolen var ved at 
gå konkurs. 

På dette stadie henvendte de sig til os, for at høre om 
vi ville købe skolen for at drive den videre. Det valgte vi 
at gøre fordi det er vigtigt for os, at så mange børn som 
muligt i Tanzania får mulighed for at få en god skole-
gang, der kan være med til at forvandle deres liv. Skolen 
bærer desværre præg af at ikke være vedligeholdt i et 

par år og det kræver en del investeringer for at få den 
på ret køl igen. Vi har brug for din hjælp til at komme i 
mål med renoveringen af skolen, så de børn der går på 
den får de bedste rammer. Hvis du har mulighed for at 
hjælpe os, kan du indsætte en gave på: 

MobilePay 94855 
eller via vores bankkonto 0650 6448231257 
Mærk beløbet ESA-skolen. 
Læs om andre støtte muligheder på www.nlo.dk

ACADEMY OF LEADERSHIP
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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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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

V/Egon Falk

V/Ruben Holmgreen Falk
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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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CORONA OG NU KRIG, INFLATION  
OG FØDEVAREMANGEL
V/ Ruben Holmgreen Falk
 

Corona-pandemien var en rigtig svær tid i Tan-
zania, hvor rigtigt mange fattige tanzanianere 

oplevede at de blev presset endnu længere ud i 
fattigdom, og måtte kæmpe endnu hårdere for at 
finde arbejde samt mad til familien. Er nu afløst af 
en endnu svære tid, hvor de udover arbejdsløshed 
og Corona, også nu må kæmpe med den meget høje 
inflation og de meget høje brændstof- og madpriser, 
der er udløst af den globale brændstof- og fødevare-
mangel pga. krigen i Ukraine. 

Den høje inflation, og de høje brændstof- og madpri-
ser rammer det hårdt prøvede afrikanske folk meget 
hårdere end vi kan forestille os og de har ikke det 
sammen offentlige sikkerhedsnet spændt ud under 

sig, som vi har i den vestlige verden. Vi ser allerede 
nu hvordan det påvirker vores børn på skolerne og 
deres familier i en meget negativ retning. Vi forven-
ter at vi som skole og missionsorganisation bliver 
nødt til at hjælpe flere af dem, for at sikre at de får 
mad hver dag. Til dette har vi brug for din hjælp, så 
vi håber du vil bidrage med en gave på: 

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


