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“Se, med rettferdighet skal kongen regjere, 
og stormenn skal styre etter rett. En mann 
skal være som et skjulested for været og et 
ly mot regnskyll, som bekker i ørkenen, som 
skyggen av et veldig fjell i et tørstende land. 
Da skal de seendes øyne ikke være blinde, 
og de hørendes ører skal være lydhøre. De 
lettsindiges hjerte skal forstå og skjønne. 
De stammendes tunge skal ha lett for å tale 
klart. Dåren skal ikke lenger kalles edel, og 
den svikefulle skal ikke kalles fornem. 
For dåren taler ondskap, hans hjerte finner 
på urett for å utføre det som er ondt, for 
å tale forvendte ting om Herren, for å la 
den sultne være uten mat og la den tørste 
mangle drikke. Den svikefulles våpen er 
onde. Han legger listige råd for å føre de 
nedbøyde i ulykke ved falske ord, selv når 
den fattige taler det som rett er.
Men den edle har edle tanker, og han 
holder fast ved det som er edelt.”  
   (Jesaja 32:1-8)

Disse versene begynner med å fortelle om 
Kongen som skal regjere med rettferdighet. 
Jeg tror denne Kongen er Jesus Kristus, og 
det riket det er snakk om, er Guds rike.

Videre tror jeg at Jesaja beskriver hvordan 
det skal være der Guds rike får blomstre 
fram, hvordan Gud har tenkt at vi som hør-
er Guds rike til skal være, og hva fruktene 
av det vil bli - at sann visdom og rettfer-
dighet blir aktet høyt, og at ondskap og svik 
blir sett på som akkurat det det er.

Høres ikke det bra ut? Men hvordan synes 
du bildet av vår verden stemmer med 
denne beskrivelsen? Ikke veldig godt, nei. 
Det er fordi vår verden ligger under for det 
ondes herredømme.

“Fienden kommer bare for å myrde, stjele 
og ødelegge, men Jeg er kommet for å gi 
dere liv og overflod av liv”, sier Jesus.
Han har seiret over det onde en gang for 
alle, for å bringe rettferdighet og fred, og 
for å forsone menneskene med Gud. Og der 
Jesus får være Herre, spirer disse nydelige 
fruktene fram.

I denne utgaven av “Glimt fra New Life 
Foundation” får du møte Danni Kirk. Hun 
kommer fra New Zealand, og jobber for 
tiden som frivillig medarbeider hos New 
Life Foundation Tanzania. Hun vil fortelle 
deg om hvordan hun har begynt å se at Gud 
virkelig er til å stole på, og hvordan nytt 
liv har blomstret fram i henne etter at hun 
kom til Tanzania, gjennom at Gud har fått 
bruke både barna og de andre medarbei-
derne hos New Life Foundation til å formi-
dle Guds sannheter og legedom til henne. 
Hun forteller om at hun ser Guds rikes fruk-
ter blomstre fram, både i sitt eget liv - og i 
alle andre der - fordi New Life Foundation 
gjør akkurat det navnet forteller om - å gi 
nytt liv til de som desperat trenger det.

Du får også møte Calvin. Han er en av 
studentene som har fått møte Jesus gjen-

nom New Life Foundation, og som har fått 
se Guds rikes frukter i sitt eget liv og i sin 
egen familie. Han er blitt “som en bekk i 
ørkenen, som skyggen av et fjell i tørstende 
land”. Etter hvert som han vokser i Gud og 
tar ansvar for familien sin og samfunnet 
rundt seg, vil vi få se mer av Guds rikes 
frukter blomstre fram rundt ham.

Tenk at det i dag er rundt 450 barn som har 
mulighet til å få oppleve det samme, på 
grunn av at de hver dag får leve i en atmos-
fære hvor Jesus er Herre og  hvor Hans liv 
får forvandle dem!

Vi i New Life Foundation Norge er veldig 
glade for å være en del av dette kildevel-
let av nytt liv. Vi kan også bekrefte at vi 
ser Guds velsignelse og liv blomstre i våre 
egne liv gjennom fellesskapet med Gud og 
hverandre, og gjennom vitnesbyrdene vi 
stadig vekk får høre fra Tanzania.

Vi håper du også 
blir inspirert og 
velsignet av å 
lese dette ma-
gasinet.

God lesning!
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New Life Foundation Norge øn-
sker å oppmuntre kristne fra ulike 
menighetssammenhenger til engas-
jement for misjon generelt og New 
Life Foundation Tanzania spesielt. 
Foreningen støtter den kristne 
stiftelsen New Life Foundation Tan-

zania gjennom bønn, økonomiske 
bidrag og praktisk hjelp. Ved å delta 
i foreningens fadderordning kan du 
være bønnesvaret som gir et barn i 
Tanzania nytt håp og nytt liv.

New Life Foundation Tanzania 
gir over 450 barn og unge et om-
sorgsfullt hjem, en solid utdanning 
fra førskole og opp til videregående 
nivå, og en grunnfestet tro på sin 
frelser Jesus Kristus. De fleste av 
disse kommer fra ekstrem fattig-
dom, og ville ellers ikke hatt håp om 
skolegang. New Life Foundation er 
også involvert i misjon rettet mot 
unådde folkeslag i Tanzania, og i å 
trene opp arbeidere som jobber 
med barn i andre kristne sammen-
henger i landet.

Litt om “Glimt fra New Life Foundation”...

Ola Muan 
Leder, New Life Foundation Norge

< Leder
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 “Som bekker i ørkenen...”



Tanzania ligger langs østkysten av Afrika, mellom Kenya 
og Mosambik. Landet er 947.300 kvadratkilometer 
stort, noe som tilsvarer omtrent tre ganger Norges stør-
relse.
Landet har 42,7 millioner innbyggere fra mer enn 120 
forskjellige stammer, hvorav de fleste har sitt eget lokale 
språk. Nå snakker imidlertid de fleste det offisielle 

språket swahili. Engelsk regnes også som offisielt språk 
innenfor offentlig administrasjon, handelsnæring og 
høyere utdanning.
80 prosent av befolkningen livnærer seg av jordbruk, de 
fleste på selvforsyningsnivå.
Gjennomsnittlig levealder er kun 52 år, noe som blant 
annet skyldes store problemer med HIV/Aids.

Tanzania er et av verdens fattigste land, 
og mer enn en tredjedel av befolknin-
gen lever under fattigdomsgrensen. 
Det betyr at de har mindre enn en 
amerikansk dollar å leve av per dag.
Statistikker viser at omtrent en tred-
jedel av befolkningen tilhører kris-
tendommen, mens en tredjedel er 
muslimer og resten er hinduer eller 
praktiserer tradisjonelle afrikanske reli-
gioner. Evangelisk kristen tro er imidler-
tid på fremmarsj over hele landet.

- Hei! Jeg heter Calvin Matowo. 
Jeg er 18 år gammel, kommer fra 
Marangu-området i Kilimanjaro-
regionen, og går i klasse ”Form 4” 
ved Fountain of Hope  
videregående skole. 

Før jeg kom til New Life Founda-
tion levde jeg et fattig og van-
skelig liv. Men jeg har sett Gud 
gjøre store ting i livet mitt de 
seks årene jeg har vært hos New 
Life Foundation. Før jeg kom til 
New Life Foundation var jeg ikke 
frelst, og det var veldig vanskelig 
for meg å tro på frelsen i Jesus 
Kristus. Men jeg takker Gud for 
at Han ga meg troen på Jesus. Fra 
det øyeblikket jeg ble frelst, har 
jeg opplevd at Gud har forsørget 
familien min. Når jeg ikke er på 
skolen, bor jeg sammen med 
min bestemor og onkel, siden 
jeg ikke har noen far eller mor. 
Men jeg priser Gud for at Han 
er min far, og hva jeg enn ber 
Ham om, er Han klar til å dekke 
det behovet jeg har. Jeg husker 
også at det var vanskelig for meg 
å komme til New Life Founda-

tion, fordi bestemor ikke kunne 
betale skolepenger. Men Gud 
åpnet dører, og gav meg faddere 
fra USA som heter David og Carol 
Schlachter. De tok meg som sin 
sønn og sørget for at jeg kunne 
fortsette på skolen.

Gud har også hjulpet meg med 
mine studier. Jeg gjorde det bra 
i grunnskolen, og jeg fikk mu-
ligheten til å fortsette på vide-
regående skole. Nå er jeg ferdig 
med første nivå, og er klar for å 
fortsette med de to siste årene 
på avansert nivå. 
 
Priset være Gud som har åpnet 
dørene for meg til å få gå på en 
kristen skole, som også er den 
beste skolen av alle. Jeg takker 
Deg, min Gud!

 < Glimt fra et liv

Calvin (18) har vært hos New Life Foundation 
Tanzania i seks år, og har nylig fullført første nivå 
av Fountain of Hope videregående skole.

Litt om Tanzania...

I hvert nyhetsbrev ønsker vi å la et av barna som har fått hjelp hos New Life Foundation i Tanzania 
få dele sitt vitnesbyrd. Denne gangen får du møte Calvin, som kom til NLF da han var 12 år.

- Jeg har sett Gud gjøre store ting!
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- Sakte men sikkert, som en blomst 
som åpner seg i vårsolen etter 
vinterens bitre kulde, begynte jeg å 
legge noe av min smerte og forvir-
ring i Hans hender, og Han begynte 
å vise meg at jeg kunne stole på 
Ham, at Han virkelig elsket meg og 
at Han ville gi meg et nytt liv, fortel-
ler New Life Foundation-medarbei-
der Danni Kirk.

 Danni kommer fra New Zealand, og 
arbeider ved New Life Foundation 
Tanzania. Her deler hun sin historie:

- Knust og motløs
 “De siste fem årene før jeg kom 
til New Life Foundation, var jeg 
gjennom en periode der den ene 
hendelsen etter den andre hadde 
slått meg helt ut. Jeg mistet fot-
festet fullstendig. Det var som en 
flodbølge som aldri så ut til å ta 
slutt. Jeg satt igjen knust, motløs og 
nesten ødelagt. Jeg hadde depres-
jon og posttraumatisk stressyndrom. 
Jeg stolte ikke på noen, ikke engang 
meg selv. Jeg fryktet rolige perioder, 
for da satt jeg og ventet engstelig på 
at det neste slaget skulle komme, 
og lurte på hvor mye mer jeg kunne 
tåle. Jeg mistet alt som jeg noen 
gang hadde festet min lit til, men 
det verste av alt var at jeg mistet 
tilliten til Gud. Jeg var sint, og jeg 
forsto meg ikke på Ham. Jeg lurte på 

hvor Han hadde vært da jeg trengte 
Ham mest, og jeg slet fordi jeg heller 
ikke kunne fornekte Guds eksistens. 
Jeg hadde sett for mye til å kunne 
fornekte Ham, men jeg kunne ikke 
forstå hvordan Han var, og jeg var 
ikke sikker på om jeg ønsket å følge 
en Gud som overlot Sine barn til å 
måtte kjempe alene når de trengte 
Ham aller mest.

- Stolte ikke på Gud
En dag da jeg kjørte langs en trafik-
kert vei i New Zealand, fikk jeg øye 
på ei lita afrikansk jente på rundt 

to år, som gikk rundt alene. Det var 
ingen voksne å se noe sted, og hun 
var farlig nær veien, så jeg stop-
pet og ville plukke henne opp. Hun 
begynte å løpe vekk fra meg, men 
da jeg ropte til henne, snudde hun 
og lot meg ta henne med. Til slutt 
klarte jeg å finne foreldrene hennes 
slik at jeg fikk gitt henne tilbake til 
dem.
Gud talte til meg gjennom denne 
situasjonen og sa at jeg var som 
denne lille jenta. Jeg prøvde å løpe 
vekk fra Ham fordi jeg ikke følte 
at jeg visste hvem Han var og ikke 

- Gud ga meg varig fred og glede!
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Danni Kirk har funnet fred, glede og tillit til Gud. Her er hun sammen med elever på 
førskolen til New Life Foundation i Tanzania.

For å få plass til et økende antall 
elever, ber New Life Foundation 
Tanzania nå til Gud om finansiering 
av et hus som vil koste bortimot 1,2 
millioner kroner.
 
Når skolen utvides med nok et kull 
over nyttår, mangler de lokaler til 
et av kullene på den videregående 
skolen, som fortsatt utvides med et 
nytt klassetrinn for hvert år som går. 
Kapasiteten er full i de eksisterende 
bygningene, og de har nå funnet et 
bygg i nærheten som vil passe til 
formålet.

- Vi tror Gud for at vi skal bli i stand til å 
kjøpe dette huset, sier Glorious Shoo.

På litt lenger sikt har de to store 
byggeprosjekter på både tegneblokken 
og bønnelisten. De har blitt gitt tomter 
til både en stor, ny videregående skole 
og til det planlagte universitetet. Inntil 
finansieringen av disse prosjektene 
er i orden, blir det dyrket mais på 
området. Glorious Shoo forteller 
at de dette året har høstet 25 tonn 
egendyrket mais. Dette er en viktig 
ingrediens i tanzaniansk hverdagskost, 
og studentene forbruker til sammen 
4 tonn mais hver måned. Dermed 
forsørger tomtene en stor del av 
matbudsjettet mens de venter på 
muligheten til å bygge.

BEHOV FOR NY BYGNING

Glorious Shoo og de andre arbeiderne hos 
New Life Foundation stoler på at Gud vil 
forsørge deres behov. Her er Glorious i bønn 
på tomten hvor det etter hvert skal bygges 
ny videregående skole.

Foto: Tor-Bjørn N
ordgaard.



stolte på Ham, men når jeg fortsatte 
med å prøve å gjøre ting på min 
egen måte, risikerte jeg å utsette 
meg selv for store farer. Det Han 
egentlig ønsket å gjøre, var å plukke 
meg opp og bringe meg til et sik-
kert sted. Gud minnet meg om at 
jeg alltid hadde hatt en drøm om å 
reise til Afrika, men at jeg samtidig 
ikke skulle rømme vekk fra mine 
problemer. Så jeg brukte et år på å 
gå i sjelesorg i New Zealand mens 
jeg fortsatte å kjempe med Gud og 
fikk samlet opp noen løse tråder, og 
så sluttet jeg i jobben min og satte 
kursen mot Tanzania!

- Verd å bli reddet
Det første som slo meg da jeg kom 
til New Life Foundation var den 
store troen og overgivelsen hos 
folk i alle aldre og med alle slags 
bakgrunner. I et miljø der man 
daglig er vitne til lidelse, kan man 
ikke ha en tro som hører hjemme 
i en koseklubb eller er begrenset 
til søndager. Der blir troen et kon-
stant valg om å følge Gud til tross 
for livets harde virkelighet. Denne 
troskvaliteten var det aller største 
kultursjokket for meg, og selv om 
jeg ble oppmuntret og inspirert av 
mennesker rundt meg, lurte jeg på 
hva jeg selv hadde gått glipp av.
Gud begynte å tale til meg gjennom 
mange av de ansatte og elevene, 

og mens jeg hadde tid alene med 
Ham. Han svarte på mange av mine 
spørsmål, og ga meg mye bedre for-
ståelse av hvem Han er og av Hans 
trofasthet mot oss. Men den aller 
største åpenbaringen var nok da jeg 
oppdaget hvilken løgn jeg hadde 
trodd på så lenge. Dypest inne 
trodde jeg at jeg til syvende og sist 
ikke var verdifull nok i Guds øyne til 
at Han ville helbrede meg. Jeg var 
ikke bare redd, men vettskremt med 
tanke på å stole på Gud og tillate 
Ham å nærme seg mitt hjerte, i frykt 
for at Han ville skade, misbruke, 
forråde eller forlate meg akkurat 
som så mange andre hadde gjort. 
Jeg var redd for at Han som var min 
siste tilflukt også skulle svikte meg. 
Jeg var ikke sikker på om jeg kunne 
tåle å bli avvist av Han som egent-
lig skulle elske meg mer enn noen 
andre. Jeg trodde nemlig ikke at jeg 
var verd å bli reddet.

- En helbredende reise
Etter at jeg hadde levd så lenge uten 
å stole på noen, noe jeg hadde en 
lang liste med grunner til, var det 
et veldig vanskelig og skremmende 
skritt for meg å begynne å stole på 
Gud. Det føltes mye tryggere å bare 
stenge Ham og andre ute, og klare 
meg på egen hånd. Men selv om 
det ukjente var skremmende, innså 
jeg at å gjøre ting på min egen måte 

ikke akkurat hadde ført meg så vel-
dig langt, og jeg ble stadig oppmun-
tret av vitnesbyrdene og ordene til 
menneskene rundt meg i New Life 
Foundation. Sakte men sikkert, som 
en blomst som åpner seg i vårsolen 
etter vinterens bitre kulde, begynte 
jeg å legge noe av min smerte og 
forvirring i Hans hender, og Han be-
gynte å vise meg at jeg kunne stole 
på Ham, at Han virkelig elsket meg 
og at Han ville gi meg et nytt liv.

Dette har vært en utrolig helbre-
dende reise for meg! Gud har vært 
så kjærlig og så mild. Han åpenbarte 
sannheten for meg, og ga meg en 
varig fred og glede som jeg aldri 
hadde hatt før. Jeg er utrolig tak-
knemlig til Gud for det Han har gjort 
i mitt liv, og for oppmuntringen og 
støtten fra elevene og de ansatte 
i New Life Foundation. Det finnes 
en grunn til at New Life Foundation 
har akkurat dette navnet: Her finnes 
et nytt liv for dem som desperat 
trenger det.”

”For vi er Hans verk, skapt  
i Kristus Jesus til gode gjer-
ninger, som Gud har gjort 

ferdige på forhånd, for at vi 
skulle vandre i dem”.

(Efeserbrevet 2:10)

 < Glimt fra New Life Foundation TANZANIA    

En høy, skinnende skikkelse 
skremte tyver på flukt da de 
forsøkte å bryte seg inn på 
Fountain of Hope kristne skole i 
sommer. 
 
Da en av guttene som bor på skolen 
var ute en tur, ble han stoppet av fem 
menn.
- Hva slags demoner er det dere har 
boende der inne? spurte de.  
- I natt så vi en veldig høy mann som 
patruljerte rundt skolen deres. Han var 
så høy at vi kunne se ham da han gikk 

hele veien rundt tomten til skolen, og 
han skinte. Da han kom til porten, jaget 
han oss bort, forklarte de fem mennene 
til gutten.

Da vaktmannen på skolen fikk høre 
om dette, fortalte han hva han hadde 
opplevd den samme natten.
- Jeg hørte et dunk mot porten, og 
etter dunket kom et sterkt lys. Vi hadde 
ikke strøm den dagen, så min første 
tanke var at det måtte være en bil som 
ankom, sa vaktmannen.
Men det var ingen bil, og strømmen 
hadde heller ikke kommet. De forsto at 
de fem mennene var tyver som hadde 
slått i porten for å forsøke å bryte seg 
inn, og at en Guds engel hadde stoppet 
dem.
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Gud har vist at Han lar sine engler våke 
over Fountain of Hope kristne skole.  
Her ser du en av skolebygningene. 

ENGLEVAKT PÅ FOUNTAIN OF HOPE!

Foto: Tor-Bjørn N
ordgaard.
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Inspirerende felleskap
 
30. oktober var norske venner av 
New Life Foundation samlet til 
inspirasjonsdag i Seljord.

- Ved korsets fot er vi alle skipbrudne 
mennesker i behov av en frelser. 
Innfor Gud er det ingen forskjell på 
oss og barna i Tanzania. Vi er alle 
søsken i troen, og vi får lov å stå 
sammen side om side, forkynte Ola 
Muan i formiddagsmøtet denne 
søndagen.

Etter møtet var det 
måltidsfelleskap, og 
deretter ble tilhørerne 
tatt med til Tanzania 
gjennom bilder, 
historier, vitnesbyrd 
og informasjon om 
arbeidet. Samlingen 
foregikk i lokalene til 
Sion-Kyrkja Seljord. New 
Life Foundation Norge 
ønsker jevnlig å invitere 
til slike arrangement.

 

Medlemmer, faddere og andre venner av New Life Founda-
tion sitt arbeid var samlet i Sion-kyrkja i Seljord 30. oktober.

Synlige på stand
I sommer profilerte New Life Foun-
dation seg ved å ha stand på flere 
arrangement. 

Vi var til stede med stand på gen-
eralforsamlingen til Norge I DAG på 
Bildøy utenfor Bergen i juni, på en 
stand integrert i bokkiosken under 
landstevnet til Maran Ata i Seljord i 
juli og på Sion-Kyrkja sin stand un-
der Dyrsku´n i Seljord i september. 
Vi viste video og bilder fra Tanzania, 
delte ut blader, solgte kalendere og 
krus, og utfordret folk til å involvere 

seg i arbeidet. Vi gleder oss over alle 
gode kontakter som oppsto gjen-

nom disse arrangementene.

Første helg i advent går den et-
ter hvert så tradisjonsrike Jole-
marknaden på Dyrskuplassen i 
Seljord av stabelen. New Life Foun-
dation vil ha egen stand i Husdyrhal-
len, hvor vi presenterer arbeidet, 
selger safari-kalendere og arrang-
erer lotteri til inntekt for New Life 
Foundation. 

Vi fortsetter også med lotteri og kal-
endersalg når vi setter opp standen 
vår på Telesenteret i Seljord tredje 
helgen i advent.

29. oktober 2011 markerte New 
Life Foundation for første gang i 
sin historie at et kull hadde fullført 
første nivå av videregående skole.

Skolesystemet i Tanzania består 
av syvårig 
grunnskole 
og seksårig 
ungdomskole/
videregående 
skole. De 
seks årene på 
videregående 
er todelt: De 
første fire årene 
kalles ”Ordinary level” og de to 
siste ”Advanced level”. År for år 
bygger New Life Foundation ut 

skoletilbudet sitt, og i år fullførte 
en klasse for første gang ”Ordinary 
level”. Det ble feiret 29. oktober, 
med stor avslutningsfest.
- Det ble en fantastisk velsignet 
dag. Det var en stor glede å se 

elevenes familier og venner samlet 
for å feire det ungdommene hadde 
oppnådd. Elevene gjorde oss stolte, 

både gjennom måten de hjalp til 
med forberedelsene av feiringen, 
og måten de opptrådte på denne 
dagen. De var helt enestående, 
rapporterer medarbeidere fra New 
Life Foundation Tanzania.

Den siste 
måneden av 
skoleåret var 
elevene travelt 
opptatt med 
nasjonale 
eksamener, og 
over nyttår får de 
vite resultatene. 

Da begynner denne 
klassen på de siste to årene av 
videregående, Advanced level.

Her er noen av elevene som nå har fullført de første fire årene av Secondary School.

> “LEVEL COMPLETE!” - En milepæl er passert...
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Slik så New Life Foundation sin profilering 
ut under Dyrsku´n i Seljord i september.

Foto: Tor-Bjørn N
ordgaard.

Foto: Tor-Bjørn N
ordgaard.
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 < Glimt fra New Life Foundation NORGE

Alle midler som samles inn til arbeidet i Tanzania, går 
uavkortet til Tanzania. Om du gir en gave på 200 kroner til 
Tanzania, går 200 kroner direkte til Tanzania. For at dette skal 
være mulig, må vi på annen måte finansiere driftskostnadene 
knyttet til foreningen i Norge. Alt arbeidet gjøres ulønnet, 
men noen utgifter blir det likevel. Derfor har vi fastsatt en 
medlemskontingent på kr 200,- per år for enkeltpersoner og 
kr 400,- 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 nyhetsbrevene i posten, samt få 
invitasjon til aktuelle arrangementer i regi av foreningen.
Les mer på http://www.new-life.no/blimedlem

Velkommen som medlem 
i New Life Foundation Norge!

Bli med og be for New Life Foundation!

Julegavetips: Safari-kalender fra New Life Foundation!
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Vi i foreningen har produsert 
en fotokalender med flotte, 
eksotiske fargebilder fra 
safari i det verdens-kjente 
Ngorongoro-krateret, et 
gigantisk vulkankrater med 
et unikt dyreliv. Noen av 
bildene er også fra safari i 
Lake Manyara nasjonalpark. 
Bildene er tatt av Tor-Bjørn 
Nordgaard under et besøk i 
Tanzania.  
 
Alt overskudd av salget går 
til New Life Foundation sitt 
arbeid. Du får den for 150 
kroner.  
 
Ta kontakt for å bestille! 
(se s. 2 for kontaktinformasjon)

Vi tror på en bønnhørende Gud, og opplever derfor at bønn 
er fundamentalt i alt kristent arbeid. Vi håper at mennesker 
etter hvert vil samles til bønn for New Life Foundation mange 
steder. Foreløpig arrangeres det månedlige bønnemøter i 
Seljord. I tiden fremover er du velkommen til bønn i loka-
lene til Sion-kyrkja Seljord følgende mandager klokken 19: 4. 
desember, 10. januar, 7. februar, 7. mars, 4. april, 2. mai og 6. 
juni.

Gud gir vekst!
Dette året sender New Life Foundation Norge 
for første gang mer enn 150.000 kroner i støtte 
til Tanzania, hvor stadig flere barn blir hjulpet.

For øyeblikket tar New Life Foundation Tanzania 
hånd om 467 barn, og neste år vil antallet pas-
sere 500, hvorav 70 prosent kommer fra et liv i 
ekstrem fattigdom. Behovet for faddere vokser 
stadig, og vi gleder oss over at 36 av barna nå 
forsørges av norske faddere. 

Innen utgangen av 2011 har vi dermed kun-
net sende mer enn 150.000 kroner til New Life 
Foundation Tanzania. Dette inkluderer både fad-
derpenger, kollektgaver og engangsgaver.

Vi takker Gud for at vi først og fremst får stå 
sammen med våre brødre og søstre i Tanzania, 
og for at vi får velsigne dem med det vi har 
overflod av. Vi blir så rikt velsignet tilbake med 
alt det de er rike på - livsglede og vitnesbyrd om 
hva Gud gjør i og gjennom livene til de som er 
en del av New Life Foundation i Tanzania.

“Jeg plantet, Apollos vannet,  
men Gud ga vekst!” (1.Kor 3:6)

150.-



< Glimt fra Guds Ord

Hilsen i forbindelse med  
terrorangrepene 22.juli 2011

Salme 23
Herren er min Hyrde,  
jeg mangler ingen ting.  

Han lar meg ligge i grønne enger;  
Han leder meg til hvilens vann,  
og gir meg ny kraft. 
 
Han leder meg på de rette stier  
for Sitt navns skyld.  
 
Selv om jeg vandrer i dødsskyggens dal, 
frykter jeg ikke for noe vondt.  
For Du er med meg,  
Din kjepp og Din stav, de trøster meg.  
 
Du dekker bord for meg like for øynene på 
mine fiender. Du salver mitt hode med olje, 
mitt beger flyter over!  
 
Bare godhet og miskunnhet skal følge meg 
alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus 
gjennom lange tider.

Det er med dyp sympati vi sender denne 
hilsenen til dere. Vi sørger med dere over 
det som har skjedd.

Vi ber om at Herren vil bruke denne anled-
ningen til å gi trygghet til sine barn, og til å 
dra de som er langt borte fra Ham til seg. Vi 
ber om at Guds beskyttelse må være over 

dere alle. 

Vi står sammen med den norske nasjon i en 
tid som denne etter terrorangrepene.
Må all trøstens Herre trøste alle de ram-
mede familiene. Må Hans kjepp og Hans 
stav trøste dem.

Herrens stav er for ledelse. La dette være en 
tid hvor Gud kan lede nasjonen.
Herrens kjepp er for fiendene. La de  
troende vite at fiendene vil få sin straff, 
med Herrens kjepp.

Frykt ikke - dette er tiden for de troende til 
å reise seg og tale frimodig om Hyrden.

Dette er en tid for de troende til å vite at 
selv om de vandrer gjennom dødsskyggens 
dal, skal dere ikke frykte for NOE ONDT 
(terror). 

En grunn til ikke å frykte, er at DU ER MED 
MEG. Hans nærvær er nok. Hans kjepp og 
stav skal trøste Hans folk.

Ikke se på fiendene, se på bordet som Her-
ren har dekket. Se på Hans spesielle favør, 
som Han har servert på bordet.

Se på høsten. Det er gjennom vanskelige 
tider at budskapet om håp kan trenge igjen-
nom og nå inn til menneskenes hjerter.

Vær stille og kjenn at Gud er Herre.

Vi sender våre kondolanser til familiene 
som er rammet gjennom tapet av en av sine 
kjære.

Vi elsker landet Norge. Vi har spist av det 
norske folkets hånd. Deres gjestfrihet er 
velkjent.  Vi står sammen med dere, men 
mer enn noe annet er Herren med dere.

Gud velsigne dere.

I Kristus,

Glorious Shoo
President, New Life Foundation Tanzania
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Til alle brødre og søstre i Norge!

> BLI FADDER!
 
Du kan bli et bønnesvar i livet til 
et ungt menneske som i utgang-
spunktet manglet alt.

På side tre i dette bladet kan du 
lese om Calvin Matowo, som tak-
ker Gud for sine faddere, og for 
mulighetene han fikk på grunn av 
deres støtte. Fadderfamilien hans 
har sørget for at Calvin har hatt 
alt han trenger av mat, klær, om-
sorg og skolegang, og at han har 
fått vokse opp og blitt utrustet 
til å ta ansvar for eget liv og det 
samfunnet han er en del av.
 
Mange av barna hos New Life 
Foundation mangler fortsatt 

fadder. Derfor må organisas-
jonen hele tiden jobbe hardt for 
å kunne dekke behovene til alle 
barna. 

DU kan være med og utgjøre en 
forskjell! 

For 300 kroner i måneden dek-
ker du alle utgifter til livsopphold 
og skolegang for et barn. Du får 
navn, foto og bakgrunnsinfor-
masjon om ditt fadderbarn, og 
du får muligheten til å holde 
kontakt med ham eller henne 
gjennom korrespondanse. Du får 
opplevelsen av å ha et søsken 
eller et barn i et annet land som 
du er med på å hjelpe både i 
form av økonomi og ved å be for 
barnet. (Se s. 2 for kontaktinfo.)

VI TAKKER GUD FOR:
- God helse og Guds beskyttelse over 
barna, medarbeiderne og lederskapet hos 
NLF Tanzania
- Vellykket uteksaminering av  
Form 4-studentene ved Fountain of Hope
- Alle NLFs faddere, givere og støttespillere 
– uten disse ville ikke dette arbeidet kunne 
gjøres!
- Guds omsorg og trofasthet!

VÆR MED OG BE FOR: 
- Opptaket av nye elever for neste skoleår
- Flere frivillige medarbeidere og lærere
- Utfordringene knyttet til oppstarten av 
Form 5 (videregående skole, avansert nivå)
- Vår Gud er en underfull Gud! Be om at 
Gud vil forsørge. Han har alt, men vi må be 
om at de menneskene Gud vil bruke må 
være klare for å bli brukt.
- En styrket forbønnstjeneste!


