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New Life City Church børnekirke vokser hurtigt

Af Hannah og Egon Falk

Hvis vi ikke gør noget for børn og blot ignore-
rer dem, så mister vi dem i kirken. 
 

Hvis vi ønsker at forvandle verden så begynd med de 
små børn og vi vil se verden forandret.
 
GUD HAR KUN EN SØN OG HAN GJORDE HAM TIL 
MISSIONÆR. (Oswald Smith)
 
I New Life City Church Arusha har vi en børnekirke 
der hver søndag samler ca. 400 børn.
 
Det er ikke en Kirke hvor vi blot underholder børne-
ne, vi underviser dem også i Guds Ord og  synger 
lovsange og tilbeder Gud sammen med dem.
 
Vi aktiverer børnene i at nå ud til andre og tager dem 
med på hospitaler hvor børnene, med lægernes  

 
 
tilladelse, beder for de syge der ønsker det. Vi tager  
dem også med til børnehjem for at velsigne børnene 
der ingen forældre har.
 
I vores børnekirke lærer børnene Gud at kende, og 
mange af dem er døbt i Helligånden.
 
Vi har børn der kommer fra ikke kristne familier, børn 
fra muslimske familier og gæt engang? Disse børn 
bringer Jesus med sig hjem til deres forældre. Bør-
nene bliver en ”bro” mellem deres familier og vores 
kirke.
 
Tag dig tid til at læse Jesu ord i Matt. 18:1-6.
 
JESUS SAGDE, “Lad de små børn komme til mig, 
dem må I ikke hindre for de tilhører Guds Rige.” 
Matt. 19:14. ◆
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Vi samler ind til en bus, så vi kan hente 
mange flere børn ind i børnekirken

Den koster 200.000 kr.
Vil du sammen med os tro for et økonomisk 
mirakel? Måske er du en del af det mirakel? 
Alle gaver, små som store har evighedsbetydning!

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

“Du har udvalgt småbørn til at lovprise din herlighed, for at lukke munden 
på dine modstandere.” Salme 8:3.

BØRNEKIRKE

”Du har bygget en fæstning ved sang fra babyer.
Kraft skyder frem ved lyden af syngende børn.

Den form for pris har magt til at lukke Satans mund.
Barnlig tilbedelse vil lukke lyden af galskab fra dem som giver dig modstand.”

Oversat fra Passion Bibelen

Børnene glæder sig til børnekirke hver søndagI nogle af klasserne får børnene selv får lov til at undervise

VIDNESBYRD

Stort set hver dag hører vi fra 
mennesker fra hele verden som 
er blevet velsignet igennem  

vores arbejde og det er meget op-
muntrende...

”Jeg husker da du kom til vor by 
Mpanda og prædikede Evangeliet for 
mange år siden, og jeg glemmer al-
drig den forkrøblede mand der blev 
helbredt da du bad for ham. Efter du 
forlod byen, blev han døbt i vand og 
han ændrede sit navn til dit navn og 
indtil i dag hedder han Egon Falk.
Alle her husker dig og dette fantasti-
ske mirakel.”

”Gud velsigne dig du Guds mand. I 
dag da jeg så dig på Facebook huske-
de jeg da du kom til min by Mbulu. Du 
bad for den forkrøblede mand der sad 
i en trehjulet kørestol. Jeg glemmer al-
drig og han rejste sig op fra kørestolen 
og har aldrig haft brug for den igen.”

”Egon, du kom til Biharamulo da jeg 
var fem år gammel. Du plantede Guds 
Ord i mit hjerte og i dag er jeg en 
genfødt kristen og tjener Gud som 
missionær iblandt muslimerne i Lindi 
og Mtwara.”



2022
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NEWSV/Egon Falk

Mens vi kørte hen ad den støvede og ujævne vej i “Wasukuma land” på vej til Ishihimulwa, til endnu en 
kampagne, var vejen pludselig blokeret af hundredvis af mennesker.

Det var nemt at blive bange men så så du at disse mennesker sang, dansede og smilede af glæde. Det var hele 
landsbyen fra Shitage som kun ønskede at vi ville bede for dem  og velsigne dem før vi fortsatte til Ishihimulwa.◆

HVILKEN OVERRASKELSE NEW LIFE OUTREACH 
KALENDER

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
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Traditionel stammedans – altid spændene at overvære

ET BEVÆGENDE OG 
HELLIGT ØJEBLIK

V/Egon Falk

Pludselig stod Hr. Kulwa ved siden af mig på platformen. Han var 
rystet og så ud til at være i en anden verden. Da jeg lagde min arm 

omkring ham, oplevede han menneskelig kærlighed for første gang i 
lang tid og han begyndte at græde, og oplevede at han ikke længere 
var i lænker. HAN VAR VIRKELIG FRI.
 
I mange år havde Hr. Kulwa været fuldstændig utilregnelig, voldsom 
samt plaget af dæmoner. Han var så plaget at til tider var hans familie 
nødt til at lægge ham i lænker, for at beskytte og kontrollere ham. 
Djævelen havde degraderet ham til at blive som et dyr. 
 
Da Jesu kraft kom over Hr. Kulwa måtte alle dæmonerne forlade ham 
og Jesus løftede ham ud af mørke og forbandelse og ind i lys, frihed 
og velsignelse. HAN BLEV EN NY MAND! 
Jeg elsker virkelig når Jesus genopretter og sætter et menneske fri. ◆
 
DET VAR ET HELLIGT ØJEBLIK SOM VI ALDRIG VIL GLEMME, OG VI 
TAKKER DIG FOR AL DIN STØTTE DER GØR DET MULIGT FOR OS AT 
BRINGE EVANGELIET TIL VERDENS ENDE.

New Life City Church har 
plantet en ny kirke i Nyarugusu tæt 
på Mwanza.

Hr. Kulwa var dæmonbesat og lænket i mange år – nu er han fri og en ny mand

På kampagnen i Ishihimulwa 
blev 2400 nyfødte kristne 
registreret til opfølgning af 
de lokale kirker.

Vi takker for alle gaver til
vores kampagner. Din støtte 
er uvurderlig for os. Om det 
er forbøn eller en gave.

MobilePay 94855 
eller via vores bankkonto  
0650 6448231257 
Mærk beløbet “KAMPAGNER” 
Læs om andre støtte mulighe-
der på www.nlo.dk

Nicolaus Sawa, en af vores medarbejdere skrev en SMS til os:

Det er en glæde for mig at informere om at den Nationale Le-
der for mennesker med Albinisme i Tanzania i dag har besøgt 
New Life Outreach.

I sin tale lykønskede han vores organisationsarbejde med at fremme uddan-
nelse og hjælp til børn ramt af sygdommen Albinisme. Vores standpunkt 
om ikke at have nogen diskrimination men derimod sørge for uddannelse 
ved at optage børn også fra familier med albinisme, betød meget for deres 
arbejde i Tanzania.
 
Han var også taknemmelig over den hjælp og uddannelse der er givet som 
beskyttelse til Albinoer, idet man i de fleste områder af Tanzania oplever at 
de bliver truet og beskyldt for at tage del i okkulte handlinger.
 
Mange folkegrupper med Albinisme lever i skjul og i frygt fordi troldmæn-
dene vil dræbe dem og ønsker at bruge deres kropsdele i okkulte ritualer.◆

Den nationale leder for 
albinisme i Tanzania

Formanden for Albinisme i Tanzania kom 
på besøg på vores kontor

På besøg hos vor nyerhvervede 
skole Sokon 1.
Det betyder meget for os at holde 
eleverne i skole og en renovering 
af bygningerne er meget tiltrængt 
– kan vi forvente din hjælp?

Vores bibelskole elever studerer 
flittigt og er dygtige
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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

MSANGE

Jeg mødte Stefano i Msange og hans vidnesbyrd slog 
benene væk under mig.

For mange år siden, i 70erne, og mens jeg prædikede i byen 
Singida, sad han i fængsel. Men mit lydanlæg bragte min prædi-
ken ind i hans fængselscelle.  
Da jeg bad for folk, løftede han sine hænder og kaldte på navnet 
Jesus. Han blev frelst og forvandlet.
Idag har han en ledende stilling indenfor myndighederne og han 
tjener Gud som evangelist. Du ved aldrig hvad Gud kommer til 
at gøre!

Indtil for et par dage siden mente jeg at jeg aldrig havde været 
i landsbyen Msange men nogle få lokale indbyggere mindede 
mig om at jeg havde et møde i et klasseværelse på den lokale 
landsbyskole i 1974/75 og det var førend der fandtes en kirke 
i landsbyen. De mindede mig om min prædiken, sangene jeg 
sang og at jeg spillede på min guitar.

Da vi forlod hovedvejen for at køre mod Msange spurgte nogen 
hvem det var der kom og da personen hørte det var Egon Falk 
reagerede dæmonerne i ham og han faldt til jorden som død.

Jesus lever idag og Djævelen frygter ham!
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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

Vi beder for en muslimsk kvinde som ikke kan få børn. Vi har ofte oplevet at disse kvinder bliver helbredt og får børn

Stefano blev frelst i sin fængselscelle i Singida 
hvorfra han kunne høre Egon prædike om Jesus
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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 fat-
tigdom, og måtte kæmpe endnu hårdere for at finde 
arbejde samt mad til familien. Er nu afløst af en end-
nu vanskeligere 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 
samme 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


