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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.01.12 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til det første kontaktbrev for IRR Mission i 2012. Vi gleder oss til å ta 
fatt på et nytt år, og vår bønn til Gud er at 2012 skal bli et år hvor enda flere sjeler kan vinnes for 
himmelen både på misjonsfeltene og her hjemme. På telefon fra Kenya og India har vi fått rapporter 
og hilsninger fra våre nådesøsken.  
 
Kenya: Daniel Masaga forteller om at stadig nye 
sjeler vinnes for himmelen. Som de fleste vet 
ivrer han for å vinne sjeler, og planene er klare 
for å vinne nye sjeler for himmelen. Nye 
forsamlinger ser dagens lys og på telefon like før 
jul fortalte han om en ny forsamling som nå var 
startet opp nær grensen til masailand. De starter 
opp under trærne og etterhvert som flere 
kommer til bygger de jordhytte med stråtak. På 
bildet her ser du to av evangelistene foran et 
forsamlingsbygg under oppføring i Tanzania. De har laget murstein selv og setter opp veggene. Taket 
koster en god del og IRR Mission har gjennom årenes løp sendt midler til mange slike tak. 
 En av disse evangelistene er Nashion. Han virker i dag i Mombasa og nylig mottok vi en 
rapport fra ham. Han forteller om at han forkynner evangeliet både i menigheten og på 
markedsplasser. På mirakuløst vis har han også fått et lite landområde hvor han nå har planer om å 
bygge et hus for seg og sin familie. Han ber oss om å huske på ham i forbønn når det gjelder dette. 
 Under vårt besøk ifjor høst fikk vi anledning til å besøke bl.a. Joseph Mikami og hans sønn 
Bonface i deres hjem. Vi fikk da virkelig se behovene fra innsiden av huset. Det manglet både senger, 
madrasser, pledd og klær. Etter at vi kom tilbake til Norge har det kommet inn midler spesielt for å 
hjelpe Joseph og hans familie. Like før jul ble det kjøpt inn seng, madrasser, pute, pledd og andre 
nødvendige ting til huset. Joseph var helt ute av seg av glede og begeistring over det som han hadde 
opplevd - tenk at noen ville hjelpe nettopp meg fortalte han på telefon. Han bad oss om å bringe en 
stor takk til de som har vært med å hjelpe ham på denne måten. Det var veldig stort for Joseph og 
Katarina (hans kone) å oppleve dette.   
 På barnehjemmet nærmer har de hatt en fin julehøytid. Ekstra midler ble sendt ut slik at de 
kunne ha litt ekstra med tanke på julen. Arbeiderene og barna er takknemlige for den støtte som IRR 
Mission sender og de ønsker gjennom misjonsbrevet å bringe sin takk til alle som er med å støtte 
dette arbeidet. 
  
India: Vi overbringer jule- og nyttårshilsninger til dere alle ifra Stephen og Rebecca Devakumar. Også 
Rebeccas bror Nelson Varghese hilser dere alle. Stephen er stadig på reise og i skrivende stund er 
han i Coimbatore og forkynner evangeliet for evangelister og forstandere. Pastorseminar er noe som 
ligger på Stephen's hjerte, og han opplever gjennom sin tjeneste å få være til stor hjelp og velsignelse 
for mange. Også i forsamlingen hjemme i Chennai har de en fin tid og mange søker til møtene. Nye 
forsamlinger bygges og i neste måned vil lokalet i Dindigal stå klart. Det er Mikael og Annie som vil ha 
ansvaret for denne menigheten. Stephen minner oss også om et skriftsted der det står at ”Herren vil 
sørge for oss!”.  
 I skrivende stund starter skolene opp igjen etter juleferien, og barna er nå på vei tilbake til 
barnehjemmet etter noen dager sammen med familie og slektninger. La oss huske på alle disse små 
barna i våre bønner i det nye året. 



 
  
 

 Under vårt besøk på barnehjemmet i november måned fikk vi anledning til å snakke en del 
med arbeiderene. De gjør alt de kan for at barna skal ha det 
best på alle måter. Atmosfæren og samholdet mellom både 
arbeidere og barn var spesielt og det var en fredfull 
atmosfære på barnehjemmet. Gracey ledet an i samlinger og 
barna fulgte ivrig med. Sasi og Ester sørget for at alle munner 
ble mettet. Arockya Raj hadde spesielt ansvar for alle guttene 
og Durai fungerte som vaktmester på stedet. Han har 
hovedansvaret for ferdigstillelse og oppussing av alle 
bygningene. Sammen står de på for barnas beste, og det var 
imponerende å se det arbeidet som disse nedlegger på 
barnehjemmet.   

Mange er med å støtte arbeidet på barnehjemmet i 
Trivellore, men vi trenger også flere som kan være med å 
ta ansvar for både barn og arbeidere. For to hundre kroner 
i måneden kan du være med å hjelpe et av disse barna 
med mat, klær og skolegang, eller om du ønsker å hjelpe 
en av arbeiderene. Du kan kontakte oss på telefon 
41200094, sende oss en e-post på irr@irr.no eller sende 
oss et brev. Du kan også innbetale kr. 200 til vårt 
kontonummer som du finner øverst på misjonsbrevet.    

   
Polen: Det er stille på Zelazno nå vinterstid, og det går nok noen månder før det igjen blir aktivitet der. 
I året som har gått var det mange som fikk oppleve å møte Herren under de leire som ble avholdt. 
Planer legges nå for sommerens mange leire, så la oss stå med i bønn og med våre midler også for 
Zelazno. 
 
Fradrag for gaver på selvangivelsen. Skattemyndighetene innførte en ny ordning fra og med 2011 slik 
at alle måtte søke på nytt. Vi søkte tidlig i høst om å få fornyet fradragsrett, men har ennå ikke fått 
svar. Søknaden ligger nå inne til behandling hos Skattedirektoratet og vi er lovet tilbakemelding i god 
tid før rapporteringsfristen utløper. Det er fint om du som ønsker å benytte denne ordningen (forutsatt 
at vi fortsatt blir godkjent for den) gir oss beskjed om dette pr. telefon eller epost. Dette gjelder kun om 
du ikke har benyttet deg av ordningen tidligere. 
 
Tilbake til Betel. 
Vi ønsker å minne om et skriftsted fra 1 MB 35, 3: ”La oss bryte opp og dra til Betel!” Det er en 
oppfordring til oss om å søke inn til Guds hus og til en opplevelse med Herren. Jakob brøt opp og dro 
tilbake til stedet der Herren første gang hadde møtt ham – i Betel. Igjen skulle han få oppleve å 
minnes den åpenbarelse han der hadde. Det samme vil Jesus for deg i dag. Han ønsker at du skal 
salve de minnesteiner som du engang i tiden reiste for Herren. La dette året være et år hvor du søker 
Herren til fornyet styrke til din vandring. Herren skal ikke skuffe deg, men han vil atter la deg få skue 
sin herlighet.  

Vi ønsker å takke deg for at du står med oss med dine midler og forbønner i dette arbeidet. 
Gud velsigne deg, og må Herren la salveoljen flyte over ditt liv. 
  
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


