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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 08.02.12 
 
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. Vi har i måneden som har gått vært i 
kontakt både med India og Kenya.  
 
Muligheter for skattefradrag 
I 2011 mistet alle frivillige organisasjoner muligheten for skattefradrag. For å fortsatt inneha denne 
muligheten, måtte alle søke på nytt. IRR Mission søkte også om dette og en godkjenning har latt vente 
på seg. Den 17. januar kom beskjeden om at vi nå er godkjent. Alle som ønsker å benytte seg av 
denne muligheten vil få dette også for inntektsåret 2011. Fristen for innrapportering er allerede 20. 
januar, men vi har mulighet til å melde endringer frem til 1. mars.Vi her i IRR Mission vil sørge for at 
alle som tidligere har benyttet seg av denne ordningen også vil få dette for 2011. Dersom du ønsker 
denne ordningen, send oss en epost eller kontakt oss på telefon 41200094. 
 
Kenya: Først i dette brevet vil 
vil vi ta for oss barnehjemmet. 
Skoleuniformene er på plass 
og alle barna er på skole hver 
eneste dag. Alt står bra til 
både med barna og 
arbeiderene. Eli sørger for all 
kommunikasjon med lærerene 
på skolen og på den måten 
sørge for at alt fungerer på 
den beste måten. Jane og de 
andre arbeiderene sørger for 
mat, rene klær og at alt det 
sosiale i selve hjemmet 
fungerer best mulig. Det er 
alltid hyggelig å motta positive 
rapporter fra misjonsmarken 
og at alle barna har det bra 
varmer våre hjerter. Barna er 
utrolig stolte over å kunne bo 
på hjemmet og alt som Anita og Mette gjorde under besøket i september betydde mye for dem. 
 Daniel Masaga forteller om at stadig nye sjeler vinnes for himmelen. Nylig har han vært ved 
Viktoriasjøen og hatt en møteserie. Mange opplevde å bli frelst og fikk sine liv forvandlet. Ivrige virker 
de med evangeliet og stadig nye forsamlinger ser dagens lys. De starter opp under trærne og 
etterhvert som flere kommer til bygger de jordhytte med stråtak. IRR Mission har helt siden 1980 vært 
med å bygge forsamlingsbygg i Kenya. Ofte klarer de å reise veggene selv og så hjelper vi med taket. 
 Førskolene har betydd utrolig mye for mange. Det var her de fikk lære å lese og skrive og det 
gjorde det mulig å komme inn på den offentlige skolen. Når Daniel var liten var det ikke slik og det var 
nettopp derfor Daniel og Phillip ønsket å starte opp med å hjelpe barna. På denne måten fikk de den 
nødvendige kunnskapen til å komme inn på grunnskolen og videre kunne få seg en utdannelse. Flere 
av barna som i dag er voksne ser tilbake på denne tiden med en takknemlighet i sine hjerter. Det var 
her de la grunnlaget slik at de en dag kunne få seg en jobb og selv kunne forsørge sin familie. Ennå i 



 
  
 

dag står Førskolen, eller "Nursery School" som den kalles, sentralt i virksomheten. Bonface Odhiambo 
er ansvarlig og står på for at barna skal være best rustet til å klare seg videre i livet. Med seg har han 
flere flinke lærere som gjør alt de kan for barna. Gjennom flere tiår har IRR Mission støttet dette 
arbeidet og den innsatsen som Bonface nedlegger er enestående. For at han og hans lærerkollegaer 
skal kunne gjøre en enda bedre jobb er de avhengig av læremidler. Dette er noe som vi ønsker å 
gjøre noe med og håper å kunne kjøpe inn flere lærebøker i tiden som kommer. For at dette skal være 
mulig er vi avhengig av din hjelp, og vi håper at mange vil være med å støtte opp om dette. Merk din 
gave med "Førskole".   
 
India: I India er det full fart med møter og 
seminarer. Stephen har vært ute på en lengre 
reise og forteller om godt besøkte seminarer. På 
barnehjemmet har det også vært møtesamlinger 
og mange besøkte også disse. Arbeidet med 
oppussing og ferdigstillelse har flere ganger blitt 
utsatt da været har satt en stopper for dette. 
Kraftig regnvær og sykloner har gjort det nær 
sagt umulig å gjøre noe som helst. Flere 
forsamlinger er også kraftig rammet og Stephen 
ber oss om å huske på dette i våre bønner.  
Durai fungerer som en vaktmester og har 
hovedansvaret for at arbeidet går slik som 
planlagt. Det er flere rom som skal ferdigstilles, 
utvendig og innvendig pussing av vegger, fliser 
skal repareres og nye fliser skal legges, det elektriske anlegget skal rustes opp, toalett og dusjanlegg 

må repareres og ellers alt som er slitt og ødelagt. Under vårt besøk på 
barnehjemmet nå før jul fikk vi selv oppleve det voldsomme regnværet på nært 
hold. Det er klart at det sliter på bygningsmassen og det blir fint å få rustet opp 
alle bygningene der nå. Vi er også i samtale om å utbedre selve gårdsplassen. 
 Fra Tambaram melder Nelson og Tara om at mange søker til møtene. 
Også i utpostmenigheten vinnes det stadig nye sjeler for himmelen. Han ber oss 
om å huske på seg, sin familie og de arbeidere som står med ham i våre 
bønner.  

Vi har også mottatt rapport fra Annie og Michael i Dindugal. Arbeidet med forsamlingsbygget der går 
fremover og de regner med å ha innvielse av dette snart. Våre venner i Polen har vært med å hjelpe til 
med oppføringen av dette bygget. Ennå gjenstår det en del med pussing, vinduer og det elektriske. 
 
Din hjelp er viktig. 
Vi ønsker å peke på hvor viktig det er at du står med i misjonens tjeneste. Skriften forteller oss at ”den 
som lesker andre skal selv bli lesket”. Dette er et skriftsted som mange har fått oppleve, og det er en 
berikelse som man ikke helt kan forstå rekkevidden av. Dine bønner, dine midler, ja alt du gjør vil 
Herren lønne i mangfold tilbake. Han er rik nok for alle som påkaller ham. Takk fordi du er med og 
fortsatt vil være der med dine forbønner og dine offer.  
  
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 
 


