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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 08.04.12 
 
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. Erik Wold med team har også vært på reise til India i påsken. 
 
Kenya: På telefon fra Giribe forteller Daniel om at Herrens arm er 
utrakt til frelse. Den brann som engang ble tent i hans hjerte 
brenner med uforminsket styrke, og flere ganger i uken er han ute å 
forkynner evangeliet. Det er besøk i hjemmene, friluftsmøter på 
markedsplasser, møter under trærne og i forsamlingslokaler. 
Mange tar imot Jesus som sin Frelser og mange blir utfridd fra 
sykdom og plager. 
 På barnehjemmet er det nå plantet en del frukttrær, samt at 
de har sådd mais. Daniel har også gått til innkjøp av noen geiter og 
satt opp et lite husly for disse. Noen høner er også kjøpt inn. Dette er med tanke på at de skal være 
selvforsynt med egg, og at det også blir et tilskudd til matvarene som de vanligvis kjøper inn. Alt står 
bra til med barna på hjemmet og de er alle friske og raske. Når det gjelder prosjektet med anskaffelse 
av drivhus har vi nå fått et prisoverslag på dette. Grunnprisen ligger på ca. femten tusen norske 
kroner. I tillegg kommer det opplæring, transport og fremføring av vann til vanntank. Vi håper også å 
kunne montere en elektrisk pumpe på brønnen som vi har. Totalprisen for drivhuset vil da fort nærme 
seg tyve tusen kroner. Elektrisk pumpe og evt. en generator vil komme i tillegg. For en tid tilbake 
sendte vi midler for å strekke elektrisk strømledning frem til Ogada. Dette forventes fullført i den 
nærmeste fremtid og det vil da bli muligheter for at både menigheten og barnehjemmet kan få koblet 
seg på dette. Foreløpig vet vi ikke noe om hva dette evt. vil koste.  
  
India: Stephen og Rebecca ventet med stor spenning på at Erik 
Wold med team skulle ankomme India nå før påske. Sammen 
med Erik var det Ann Kristin fra Norge og Heidi og Charlotte fra 
Randers i Danmark. For Charlotte var det første reisen til India og 
hun gledet seg veldig til turen. Det var en hard og lang reiserute 
som var lagt opp og Erik forteller at 570 pastorer deltok på de 
mange seminarene som ble avholdt. Videre var det mange 
vekkelsessmøter og Erik trekker spesielt frem et møte oppe i 
fjellene syd i India. Langt oppe blandt grønne jorder dekket med 
te fikk han være med om et møte han sent vil glemme. Det ble 
også tid til et par dager på barnehjemmet med lek, undervisning og kos med barna. Vi tar med litt av 
det som Erik selv har skrevet: 
 I dag var det pastorseminar en time nord, men nå er vi tilbake i dette lille tettstedet på 
sydspissen. Nå sitter jeg å skriver på et svært så fuktig og svett tastatur på en internet kafe. Jeg har 
ingen mulighet til å legge ut bilder heller. I morgen tidlig kl 07 reiser vi mot Madurai og deretter opp i 
fjellene. Det kommer til å bli spennende. Heldigvis har vår nye venn Israel (Stephens svigersønn) et 
raskt ganglag og et herlig humør. Han er nå vår guide og sjåfør skjønt vi finner ganske greit ut av 
denne byen på egenhånd. 
 Vi har de siste dager kjørt 1500 km på de indiske veier. Vi har kjørt fra sydspissen 
Kanyakumari til Chennai. På veien tok vi en avstikker langt opp i fjellene blant teplantasjer. Det var et 
fantastisk landskap, vi gikk imellom teplantene og det var grønt på alle kanter. På kvelden dro vi høyt 



 
  
 

opp til en liten landsby på en fjellside. Der lå det en liten kirke 
med høytalere på utsiden. Vi sang, vitnet og jeg preket som jeg 
kanskje aldri har gjort før. Det lød ekko fra fjellene og det ble en 
fantastisk kveld på dette avsidliggende stedet. Vi har ikke hatt 
fem minutter ledig og man kan bare glemme tid til forberedelser 
eller hvile. 
 Det har vært mange pastorer og bibelstudenter på 
seminarene vi har hatt i India. Mer enn 570 pastorer/tjenere har 
registrert seg på de fire seminarene vi har hatt. I denne 
menigheten var det en bibelskole i nærheten. Mange 

grønnkledde søstre satt på rekke og rad og lyttet. På andre siden satt de mannlige pastorene. Disse 
nydlige søstrene er gode pastoremner, 
de aller fleste av disse kommer til å bli 
giftet bort til en eller annen pastor. De 
aller fleste ekteskap er arrangerte her 
og yngre pastorer "plukker" derfor ofte 
hustruer fra denne skolen. Ikke noe galt 
dette, det er jo fint at ektepar kan 
arbeide sammen i tjenesten for Herren 
med hver sin utdannelse.  
 Med dårlig sytråd hadde vi bamseløp hvor de måtte vikle opp 
sytrådene på en blyant. Alle vant hver sin gottepose som var festet bakerst 
på bamsene.  
Nå har vi lekt og lekt i timesvis. Vi er nesten helt utslitt. Men på lørdag 
ettermiddag hadde vi en liten fest med noen morsomme innslag. Det hele 
startet med at jeg ønsket velkommen til første skoletime og at vi skulle lære 

tamil. Jeg har nemlig en 
liten tabell med de 240 
bokstavene og i løpet av 
en halv time klarer jeg 
nesten å skrive et ord om 
jeg får mye hjelp. 
De danske "piger" hadde 
med T-shirts og caps i 
flotte farger til alle barna. 
Dette var noe som falt i 
smak og barna ble så flotte i disse fargene.  
 
Nytter det å hjelpe? 
Jesus sier selv i Mt. 28 disse kjente ord: ”Gå derfor ut ...”. Dette er en befaling til oss om å være med å 
vinne sjeler for himmelen. Når vi leser hva teamet i India har fått være med på, må vi bare takke Jesus 
for hva han gjør. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Jesus er stor og han har i sannhet 
all makt i himmel og på jord. Den hjelp som du og jeg kan får være med å gi, skaper resultater for 
evigheten – det nytter å hjelpe. Takk for dine gaver og forbønner i det arbeidet som drives, og må 
Herren rikelig velsigne deg og dine.  
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


