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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 01.07.11 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra IRR Mission. Vi er igjen glade for å kunne 
bringe deg ferske nyheter fra misjonsfeltene i Kenya og India.  
 
Kenya: I forbindelse med at Daniel og Robert Masaga er i Norge har de også benyttet anledningen til 
å besøke oss i IRR Mission. Alfred Richter, Jan Grzybek og Karol Gunka hadde også tatt turen opp fra 
Polen for å være med oss denne dagen. Sammen med våre brødre fra Polen benyttet vi timene på 
dagen til å samtale om misjonsarbeidet i Kenya og Tanzania. Helt siden 1980 har IRR Mission drevet 
misjonsarbeid i Afrika og det har vært en velsignelse å se utviklingen. I dag støtter vi blandt annet 37 
innfødte evangelister. Med seg hadde Daniel ei lang liste med nye evangelister som trenger hjelp og 
flere forsamlingsbygg som trenger tak. Gjennom kampanjer og evangelisering på markedsplasser og i 
hjemmene, når de stadig nye sjeler med evangeliet. De trenger sårt midler i sitt arbeide og er veldig 
takknemlige og glade for den støtte de mottar gjennom IRR Mission.  

 Senere på ettermiddagen hadde vi et misjonsmøte hjemme hos Mette og Øivind, og vi fikk 
oppleve et herlig møte. Gjennom sang, vitnesbyrd og forkynnelse fikk vi kjenne at himmelen åpnet seg 
og mennesker fikk oppleve Herrens velsignelse. Det ble sunget både på norsk, engelsk, polsk, swahili 
og luo. Daniel forkynte om nødvendigheten av å være utsendt i fra Herren. Hvordan skal de kunne ta 
imot Jesus dersom ingen forkynner dem evangeliet! Flere kom også frem til forbønn i dette møte med 
ulike behov. Vi kjente Herrens fred på en spesiell måte denne kvelden - glede og smil var i alles 

ansikter. Det ble også tatt opp misjonsoffer og det kom inn nesten fjorten tusen kroner. Dette betyr at 
vi nå ikke bare har nådd første mål om å kjøpe inn 10 sykler, men at vi også kan hjelpe til med et nytt 
tak på en av forsamlingene.Vi hadde bestillt pizza til alle denne kvelden og praten gikk livlig rundt 



 
  
 

bordene. Alle koste seg og de fikk også anledning til å snakke med Daniel og Robert, brødrene fra 
Polen og alle oss andre. En kopp kaffe og en liten sjokoladebit ble det også tid til. Det ble tatt en del 
bilder denne kvelden, og vi tar her med noen av disse. 

 
India:  Sommerferien er nå slutt og barna er tilbake på barnehjemmet. Noen av barna er ferdig med 
skolen og vil derfor ikke komme tilbake. I samtaler med Rebecca vil de nå derfor ta inn noen nye barn, 
slik at det totalt sett vil være rundt seksti barn på barnehjemmet. Da det fortsatt kommer nye barn til 
hjemmet, så har vi ikke fått det endelige antallet. Stephen og Rebecca arbeider også med å få på 
plass nye arbeidere. I samtaler med Stephen fortalte han at myndighetene har satt sterkere fokus på 
barnehjem og driften av disse. For oss i IRR Mission ivaretas dette av Stephen, Rebecca og Job. 
Disse har ansvaret for driften av barnehjemmet, mens IRR Mission eier bygningene. Alle de 
nødvendige formaliteter rundt de nye kravene fra myndighetene er ivaretatt, slik at det ikke er noe 
problem for barnehjemmet. Akkuart under slike omstendigheter er det viktig å ha kontaktpersoner som 
tar seg av dette. Både Stephen og Rebecca er hele tiden oppdatert og gjør at vi ikke behøver å 
bekymre oss for noe av dette. 
 Rebecca forteller at det alltid er 
en utfordring med de nye barna, og hun 
forteller om noen små problemer med 
enkelte. Barna kommer fra ulik bakgrunn 
og det tar tid før man tilvenner seg til nye 
omgivelser og nye mennesker. Nå er 
ihvertfall det nye skoleåret igang, og 
både Rebecca og hennes familie arbeider hardt for at både barn og arbeidere skal trives på 
barnehjemmet i Trivellore. 
 Stephen har brukt mye tid til å besøke forsamlingene i Opendoor, og han forteller om at 
arbeidet vokser. Også forsamlingen hjemme i Chennai vokser i antall, og stadig flere med hinduistisk 
bakgrunn søker møtene. Videre forteller Nelson Varghese at møtene i Tambaram er godt besøkt. 
Stadig nås nye mennesker og de som står med ham i dette arbeidet gjør alt for å vinne sjeler for 
himmelen. Også utpostmenigheten øker i antall og vi gleder oss over denne utviklingen. 
 
Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen! 
Gjennom de år som vi har stått i dette arbeidet er det underbart å få se at det gir resultater. 
Mennesker blir frelst, løst og helbredet fra sine plager. Barn får hjelp og blir til velsignelse. Behovene 
er fortsatt mange og store, og vi appellerer til fortsatt å stå med i denne tjenesten. Samtidig takker vi 
for din støtte og forbønn i det arbeidet som drives, og ber om at Gud rikelig må velsigne deg i disse 
sommermånedene. Vær med å be for misjonen og det arbeidet som drives. 
  
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 
 


