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Endelig er det jul igjen! Vi får feire at Gud på en måte satte 
i gang med et ganske risikabelt prosjekt: Han valgte å bli et 
menneske. “Ordet ble til kjøtt og blod” - Gud ble en av oss 
- for å gjenopprette veien og relasjon mellom oss og vår  
himmelske Far!

Samtidig går året 2015 mot slutten - et år med store 
globale spenninger og nye utfordringer både for verdens-
samfunnet og for landet vårt. 

Vi nordmenn har lenge fått feire jul i fred og harmoni, og er blitt godt vant 
til en overflod som få andre land kan nyte. Samtidig viser vi også hvert år på 
denne tiden av året at vi gjerne åpner hjertene våre og er ekstra gavmilde 
overfor dem som ikke har det så godt som oss selv.

Nå er Norge blitt utfordret mer konkret enn på lenge til å gi en hjelpende 
hånd til en formidabel strøm av flyktninger. 

Mange av dem har sett sine egne hjem bli utslettet av granater eller raket-
ter. De har kanskje sett noen av sine kjære bli drept, og bærer på en  
ufattelig smerte etter traumatiske opplevelser i hjemlandet. Kanskje er de 
blitt helt overlatt til å klare seg selv, uten noe annet å hjelpe seg med enn 
sine egne hender og føtter. 

Når granatene flyr rundt ørene på dem, er det eneste fornuftige å gjøre å ta 
beina fatt og søke en ny framtid et annet sted. Mange av dem ønsker seg en 
ny framtid i lille Norge. Det kan by på store utfordringer for samfunnet vårt 
å skulle gi hjelp til så mange som banker direkte på vår egen stuedør. 

Jeg tror likevel fullt og fast på at Guds vilje for oss er at vi gjør det vi kan for 
dem - ikke bare i forbindelse med julen, men hver gang vi har muligheten 
til det. Når julens budskap får bo i hjertene våre, vil det bære slik frukt, som 
Jesus beskriver i Matteus 25: 

Kjære venn av New Life Foundation!           < Lederens spalte
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“Da skal kongen si til dem ved sin høyre side: Kom hit, dere som er velsignet 
av min Far! Arv det riket som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble 
lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg 
å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg.  Jeg var naken, og dere 
kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom 
til meg.  Da skal de rettferdige svare ham og si: Herre, når så vi deg sulten 
og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og 
tok imot deg, eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller i fengsel og 
kom til deg? Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg dere: Alt 
dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.”

Dette er også utgangspunktet for New Life Foundation. Tanzania er  
heldigvis et relativt fredelig land, og rikt på naturressurser. Men landet er  
underutviklet i den forstand at storparten av befolkningen ikke har  
utdanning og dermed heller ikke kunnskap til å kunne benytte de  
ressursene som omgir dem. 

De fleste barn i Tanzania fødes inn i fattigdom. Dersom de ikke får utdan-
ning, har de svært liten mulighet til å komme seg ut av fattigdommen. 

New Life Foundation lar fattige barn få komme i hus, hvor de får mat, klær 
og omsorg. De får høre evangeliet om Jesus Kristus, som er det eneste 
sanne håp for en verden hvor mye virker håpløst. Når det levende Ordet blir 
til liv for dem, forvandles de til nye skapninger - som blir sterke vitnesbyrd 
for omgivelsene. Gjennom utdannelsen som NLF gir dem, blir de satt i stand 
til å bringe positiv forandring til det samfunnet de kommer fra. 

Det er stort å få være med på dette - og vi har mye godt å fortelle fra  
New Life Foundation Tanzania i dette heftet. Med dette vil jeg ønske deg 
god lesning og en velsignet julehøytid!

Ola Muan
Leder, New Life Foundation Norge
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Informasjon fra New Life Foundation NORGE >

Det har vært et år med lite informasjon fra oss i New Life 
Foundation til deg som støttepartner. Det beklager vi. 

Forklaringen på dette er todelt. 

Den ene delen handler om at jeg og min 
kone Sissel i sommer fikk vårt første barn 
- en frisk og velskapt gutt som har fått 
navnet Marius. Han har gitt oss veldig mye 
glede, og medfører samtidig livets til nå 
største omveltning for vår del.

Den andre delen handler om at vi har hatt 
utfordringer med samarbeidet innad i  
styret i foreningen de par siste årene. 
Dette har ingen ting direkte med New Life 
Foundation å gjøre, men skyldes forhold på andre plan som har fått  
ødelegge grunnlaget for et videre samarbeid. Vi er alle lei oss for at det er 
blitt slik, og at det har gått utover aktiviteten og fokuset vårt i denne  
perioden. 

Kort fortalt var det slik at fra starten var foreningen knyttet til menigheten 
Sion-kyrkja i Seljord, gjennom at menighetens eldsteråd hadde en tilsyns-
funksjon overfor foreningen. I praksis ble dette ivaretatt gjennom at  
menighetens pastor hadde vedtektsfestet plass i styret for foreningen. Det 
har også vært vedtektsfestet at endringer i foreningens vedtekter skal  
vedtas enstemmig av både styret og eldsterådet i Sion-kyrkja.  

Samarbeidet mellom pastor og resten av styret har blitt mer og mer  
utfordrende i løpet av de siste to årene. Vi har nå kommet til enighet om at 
menighetens eldsteråd og pastor blir løst fra sitt ansvar overfor foreningen. 
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Dermed er New Life Foundation Norge fra nå av ifølge vedtektene “en 
landsdekkende tverrkirkelig kristen misjonsforening, grunnlagt etter  
mandat fra presidenten for New Life Foundation Tanzania, Pastor Glorious 
Shoo. Foreningen står i en nær søskenrelasjon til New Life Foundation  
Tanzania.” 

Vi har også endret de andre punktene i vedtektene som knyttet foreningen 
til menigheten. Vedtektsendringer skal nå godkjennes av et enstemmig  
styre samt presidenten for New Life Foundation Tanzania. 

Vi har kommet fram til denne løsningen helt nylig, i samråd og enighet med 
president for New Life Foundation Tanzania, Pastor Glorious Shoo. Det har 
vært en tung og smertefull prosess, som vi nå ønsker å legge bak oss, og i 
stedet se framover og arbeide for det vi som forening er kalt til - å bidra til 
at Guds rike bli fremmet gjennom New Life Foundation sitt arbeid i  
Tanzania.

Foreløpig er det jeg og min kone Sissel som utgjør styret for foreningen  
New Life Foundation Norge. Vi vil i tiden framover arbeide for å få på plass 
en bredere sammensatt styringsgruppe for foreningen.

Jeg understreker at selv om aktivitetsnivået i styret ellers har vært på et 
minimum, har alle innsamlede midler fra faddere og andre støttepartnere 
blitt overført til NLF Tanzania uavkortet hver måned gjennom hele denne 
perioden. 

Vi har stor tro på en ny tid for New Life Foundation i Norge, og vi er veldig 
takknemlige for alle dere som har stått sammen med oss. Vi håper at dere 
fremdeles vil være med til tross for de endringene som er gjort i ledelsen  
for arbeidet.

Ola Muan
Leder, New Life Foundation Norge
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Vitnemålsseremoni 2015
Dagen for utdeling av vitnemål er hvert år en stor dag hos oss - en dag for 
feiring! I år var menyen for dagen kylling & chips, pilau (en rett av krydret 
ris), danseoppvisning og massevis av glede. Dette er fjerde året vi får se 
elever fra “Form Four” (fjerde år på secondary school) bli uteksaminert. To-
talt er det 47 elever som har kommet så langt utdanningsforløpet hos oss. I 
år var det 18 studenter som ble uteksaminert.

Det er fremdeles “første gang” for 
noen ting hos oss. Det første tvilling-
paret blant våre elever, Gabriel og 
Michael Hawanga, ble uteksaminert 
fra “Form Four”. Deres far, Mr. Dick-
son Hawanga, hadde en flott tale for 
oss som foreldrenes representant. 

Vi har utviklet noen populære tradis-
joner for denne dagen. Enda en gang 
ble “Haka”-dansen fra New Zealand 
framført av guttene fra “Form Four” - 
til stor jubel og begeistring.  

 
Og  
synkron-
dansen av 
jentene 
fra samme 
klasse 
var helt 
utrolig!

 < Glimt fra New Life Foundation TANZANIA    

Nyheter fra New Life Foundation Tanzania
New Life Foundation Tanzania sendte nylig ut et nyhetsbrev som inneholdt så mye 
godt nytt, at vi har valgt å oversette innholdet og ta det med i dette heftet.
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Spesielle utmerkelser
Som alltid fikk hver student et vitnemål. Vi 
benytter også denne dagen til å gi spesielle 
utmerkelser for akademiske prestasjoner. 
Verdt å nevne er to av våre aller beste stu-
denter dette året. Meshack Mwafifi fra 
Kilimajoaro fikk utmerkelse for beste akad-
emiske student, og for totalt beste student i 
matematikk. Vi er veldig stolte av Meshack: 
Blant studentene fra totalt 600 skoler i den 
nordlige sonen i Tanzania ble han rangert 
som sjette beste student på de generelle 
tentamenene. Vi gratulerte også Ruth 
Charles for hennes prestasjon som beste 
student blant jentene, inkludert i matema-
tikk. Studentene fra “Form Four” hadde deres endelige nasjonale eksamen i 
november, og vi takker Gud for dem og alt de har oppnådd. 
 

A-mais-ing 
“- Vi har alltid gjort det på den måten - 
hvorfor skal vi forandre på det?” Dette var 
spørsmålet som ble stilt av elevene i sjuende 
og ellevte klasse da de forberedte seg på å 
hjelpe til med den årlige maisplantingen. Å 
gjøre plantingen riktig er svært viktig, siden 
mais-avlingen vår hvert år inngår som en vik-
tig del av kostholdet for den store NLF-fami-
lien. Mike Peens, leder for landbruksavdelin-
gen hos oss, fikk ei fin økt sammen med de 
overraskede studentene. “Jeg har hatt stor 
glede av å jobbe med studentene, som lærte 
en ny metode for å plante mais. I stedet for å 
plante i oppoverbakke, hvilket er vanlig her, 

 < Nytt fra New Life Foundation TANZANIA    
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plantet vi på tvers av bakken. Det reduserer avrenning og erosjon, og øker 
muligheten for at vannet trenger ned i jorden.”

Beviset for at dette 
fungerte fikk vi da studen-
tene dro tilbake for å se 
på det området de hadde 
plantet. “Denne maisen er 
så mye bedre enn hos na-
boen!”
Denne suksesshistorien 
har mer å by på. En ny type 
hybrid-art av mais ble plantet på to tredjedeler av arealet vårt. Den er større 
og “fetere”, motstandsdyktig mot tørke, og gir en avling på to maiskolber 
per plante. Vi har hatt veldig lite regn i år. Naboene våre lider under dette 
- noen av dem har så vidt høstet to sekker med mais per acre (tilsvarer ca 
4 dekar). Til sammenligning har vi høstet åtte sekker per acre - for en vel-
signelse! Vi takker Gud for at Han forsørger oss, for rådene fra Mike Peens, 
og vår nye mais-variant!

Øko-dilla
Vi er i ferd med å få øko-dilla her hos NLF, i forbindelse med at vi setter i 

gang et nytt program for økolo-
gisk dyrking av grønnsaker. 
Annenhver uke skal vi plante 
grønnsaker i 40 “senger” utover 
et område på ca 35 dekar.

“Ikyoung Juan Jungang”-kirken i 
Sør-Korea donerte en flerfunks-
jons-generator til oss - et essen-
sielt hjelpemiddel for å pumpe 
vannet fra borehullet vi full-
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førte i juli i år. Vi er svært takknemlige til denne kirken og Ms. Imkyong Choi 
(lederen for NLF i Sør-Korea) for hennes støtte. Innen slutten av januar 2016 
høster vi de første grønnsakene, som fra da av vil utgjøre en kontinuerlig 
strøm av grønnsaker inn i husholdningen vår. Her i Tanzania kan vi nem-
lig både plante og høste hele året igjennom. Det blir litt av et utvalg også: 

Gulrøtter, løk, tomater, grønne paprika, 
aubergine, agurk, hodekål, covar (vet ikke 
helt hva dette er), kinakål, lusho (sitron-
lignende frukt), kidney-bønner og grønne 
bønner.

Dette nye prosjektet har to hovedformål. 
Det vi høster de første to ukene fra hver 
grønnsaksseng vil forsørge oss med sunne 
grønnsaker til elevene. Resten av avlingen 
fra hver seng (tilsvarende 3-5 ukers innhøst-
ing) vil bli solgt for å finansiere andre av 
NLF’s landbruksprosjekter. Vi er veldig opti-
mistiske når vi ser ca tre år fram i tid. Vi vil 

ha flere landbruksprosjekter, som alle vil være økologiske samt gi økonomisk 
gevinst. Vi har allerede planer om produksjon av egg og fjærfe, oppdrett 
av svin, dammer for oppdrett av fisk, samt produksjon av mer biomasse for 
kompostering og jordtildekking (hindrer uttørking av jorda).

NLF Landbruksklubb
Den nyetablerte “NLF Landbruk-
sklubb” for videregående skole 
vil gi undervisning i ulike emner 
innenfor landbruk. Noen eksem-
pler er vekstskifte (rullering av 
type vekster på samme areal), 
forskjellige teknikker som for ek-
sempel å plante bønner mellom 

 < Nytt fra New Life Foundation TANZANIA    
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plantefelt for å redusere plantesykdommer og insekter, samt forbedre nitri-
fikasjon av matjorda.

Mike Peens, leder for Avdeling for Landbruk hos NLF, legger vekt på vik-
tigheten av å drive landbruk på Guds måte - og det er større enn vi kan se 
for oss: “Vi ønsker å skape en kjærlighet til økologisk mat og økologiske 
landbruksmetoder blant studentene. Studentene vil ta del i dyrkingspros-
essen... Vi påvirker et stort samfunn her. Det som også er spennende med 
dette prosjektet, er at når naboene ser hvordan vi gjør det, kan de komme 
til å adoptere prinsippene for økologisk landbruk og plantingsmetoder. 
Dette vil øke deres avlinger... mindre erosjon, bedre utnyttelse av vannet.” 
  
Denne Mike Peens fortjener en ekstra presentasjon for våre norske venner. 
Jeg og Sissel fikk gleden av å møte ham da vi besøkte NLF Tanzania i fjor. 

Mike er født og oppvokst i Zimbabwe, men han har faktisk røtter i Norge. 
Han har jobbet med landbruksprosjekter i flere land i Afrika, og opplevde 
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 < Nytt fra New Life Foundation TANZANIA    

at Gud ledet ham til Moshi. Vi deltok på en gudstjeneste, hvor han delte 
et vitnesbyrd om hvordan Gud helt konkret ledet ham og talte til ham om 
hvordan han skulle løse praktiske utfordringer i arbeidet. Vi takker Gud for 
at Mike er blitt en del av NLF!

NLF-konferansen 2015
NLF-konferansen, som avholdes annethvert år, ble arrangert i juli 2015. Vi 
tok imot representanter fra NLF i Sør-Korea, New Zealand og USA, samt 
lokale embetsmenn og tidligere NLF-elever. Temaet for konferansen var 
“Viktigheten av å investere i barnas liv”. Dette ble diskutert, og ulike aspek-
ter ble presentert både av lokale og internasjonale delegater.
Sang og dans ble fremført både av elever hos NLF og av teamet fra New 
Zealand. Det var en dag fylt med glede og takknemlighet for de rike vel-
signelsene Gud har gitt til New Life Foundation, og en dag for å snakke om 
utfordringer og muligheter som ligger foran oss.
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Slik kan du være med og hjelpe:

DU kan utgjøre en stor forskjell! For 300 kroner i måneden er du med og  
dekker de viktigste utgifter til livsopphold og skolegang for et barn hos NLF 
i Tanzania. Du får navn, foto og bakgrunnsinformasjon om ditt fadderbarn, 
og du får muligheten til å holde kontakt med ham eller henne gjennom  
korrespondanse. Du får også opplevelsen av å ha et søsken eller et barn i 
et annet land, som du er med på å hjelpe både i form av økonomisk støtte, 
og ved å be for barnet. 
Gå til: www.new-life.no/blifadder og fyll ut kontaktskjemaet du finner 
der. Eller ta kontakt med oss på tlf. 99 00 43 34.

> BLI FADDER...

Alle midler som samles inn til arbeidet i Tanzania, går uavkortet til NLF 
Tanzania. For at dette skal være mulig, må vi på annen måte finansiere 
driftskostnadene knyttet til foreningen i Norge. 
Vi ønsker å drive informasjonsarbeid for og økonomisk bistand til NLF 
Tanzania. Alt arbeidet gjøres ulønnet, men noen utgifter blir det likevel. 
Derfor har vi fastsatt en medlemskontingent på kr 200,- per år for enkelt-
personer og kr 300,- for familier, som betales av alle som ønsker å stå som 
medlem i foreningen New Life Foundation Norge. På denne enkle måten 
er du med på å muliggjøre fortsettelsen av dette arbeidet. Det følger  
ingen ytterligere forpliktelser med å bli medlem, men du vil motta  
informasjon i posten eller på e-post, samt få invitasjon til aktuelle  
arrangementer i regi av foreningen.
Les mer på våre nettsider: www.new-life.no/blimedlem

> BLI MEDLEM...

> BE SAMMEN MED OSS OM...
 - Legedom, beskyttelse og fremgang for alle barna som NLF tar seg av. 
 - Beskyttelse og visdom for ledelsen og staben hos NLF Tanzania.
 - Finansielle behov og den økonomiske situasjonen for NLF Tanzania.
 - Fortsatt fred og framgang for nasjonen Tanzania.
 - Guds ledelse i prosessen med å danne nytt styre for NLF Norge.
 - Flere faddere!
 - Et styrket samarbeid mellom NLF i Tanzania, USA, New Zealand,  
   Sør-Korea og Norge.
 - At de nye landbruksprosjektene i Tanzania skal lykkes!
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