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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 06.05.12 
 
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. 
 
Kenya: På telefon fra Giribe 
forteller Daniel at mange søker til 
møtene. Ukentlig samles 
evangelistene og bibelskolen er da 
det naturlige samlingspunktet. De 
virker med evangeliet som aldri 
før, og flere av forsamlingene 
vokser ut av sine lokaler. En av 
disse er menigheten i Namba 
Kodero som ledes av David 
Ojwango. Daniel forteller at det 
gamle lokalet med jordvegger og 
blikktak nå er veldig dårlig. I tro til 
Herren har hele menigheten gått sammen og laget murstein. Det er nå satt opp vegger, men tak, 
vinduer og dører mangler. På telefon fortalte vi Daniel at det nå har kommet inn en gave som gjør det 
mulig å ferdigstille menighetsbygget. For en måned tid siden reiste en av våre trofaste misjonsvenner, 
Ingrid Kristiansen, hjem til Herren. I begravelsen ble det samlet inn en gave og det er disse midlene 
som nå gjør det mulig å få menighetsbygget i Namba Kodero ferdig. På bildet ser du halvferdige 
vegger da de reiste bygget i et av menighetene i Tanzania. 
 Det er regntid og frukttrær og planter som er sådd på barnehjemmet vokser som aldri før. 
Regnet er utrolig viktig for vekst, selv om det kanskje kan komme litt hardt noen ganger.  Om kort tid 

vil de kunne høste inn noe av det som 
er plantet og det er et kjærkomment 
tilskudd til barna.Alt står bra til med 
barna på hjemmet og de er alle friske 
og raske.  Vi skrev i forrige 
misjonsbrev om planene med å sette 
opp et drivhus i tilknytning til 
barnehjemmet. For å få vannet raskere 
opp fra brønnen vil vi trenge en elektrisk 
pumpe, samt en generator. Alt dette 
koster og vi mangler fortsatt en del 
midler før vi kan gå igang med dette. 
Om du ønsker å være med for å gi til 
dette prosjektet kan du merke din gave 
med "Drivhus Kenya".   
 Bonface Odhiambo har i mange 
år hatt ansvaret for førskolen i Ogada. 
Han er også en trofast støtte i 

menigheten og i tillegg til å ha ansvaret for søndagsskolen har han også ansvaret for en "assembly" i 
Ogada. Hver torsdag samler de seg til ukemøter i mindre grupper i hjemmene (bildet er fra et 



 
  
 

torsdagsmøte). En av disse gruppene er det Bonface som har ansvaret for og Daniel forteller om en 
meget positiv utvikling. Som sin far Joseph, så er Bonface en som liker å synge. Han forkynner også 
evangeliet under disse torsdagsmøtene og Herren virker med. 
 

India: Stephen Devakumar er på reise i Europa og vil besøke oss noen dager her i 
Norge før turen går videre til Polen. I løpet av disse dagene vil vi legge planer for det 
videre arbeidet i India. Som vi alle vet så er Stephen brennende opptatt av å 
undervise forstandere og evangelister gjennom de seminarer som han arrangerer. 
Han bruker mye av tiden til å reise rundt i Tamil Nadu og også til de områder på Sri 
Lanka som snakker tamilsk.  
 Under besøket her i Norge vil det være hovedfokus på barnehjemmet i 

Trivellore slik at vi kan få lagt en plan for ferdigstillelse av bygningene, samt planer for videre drift. 
Under vårt besøk i India ifjor høst var det full bygningsaktivitet og vi hadde håpet at arbeidet skulle gått 
noe raskere. En del av de nye rommene er nesten ferdige og det planlegges bl.a. et undervisningsrom 
som kan benyttes for dataopplæring. Selv om barnehjemmet ligger på den indiske landsbygda, er det 
viktig å gi både barn og voksne enkel dataopplæring. Videre er det også planer om at enkelte av 
rommene kan benyttes som undervisningsrom for de minste barna. Dette og mye mer er noe av det vi 
nå vil samtale med Stephen om under hans besøk.  
 Erik Wold med team besøkte India nå i påsken og i 
forrige misjonsbrev tok vi med noe av det som Erik skrev fra 
sin reise. Det var mange møter og seminarer og de fikk 
oppleve Herren på en mektig måte. Reiseruta var jo også 
meget lang, så mye tid ble også tilbrakt på tog og i bil. Bertha, 

som er Stephen og 
Rebecca's nest eldste 
datter, giftet seg ifjor høst 
og hennes mann Israel 
var til stor hjelp for Erik og teamet. De bor en times kjøring syd 
for Dindugal der som Michael og Annie bor. Michael er nå 
forstander for en nyetablert OpenDoor menighet og hjelper også 
Stephen i Chennai når han er på reise. Israel arbeider sammen 
med sin far i hans menighet i Madurai, men også han trår til og er 
til stor hjelp for Stephen og Rebecca.  

 
Hva gjør vi med våre talenter? 
I Matt. 25,14-29 leser vi om talentene. En mann var i ferd med å dra utenlands og delte ut talenter til 
enhver etter som de hadde evne til. På samme vis er det med oss. Herren har gitt oss talenter som vi 
skal benytte i den gjerning som han har kalt oss til. Han vil at vi skal være til velsignelse og hjelp for 
mennesker. Alle kan vi av nåde få være med å tjene, enten det er forkynnelse, vidnesbyrd, sang, 
bønn, givertjenesten osv. Herren vil lønne den som vil tjene ham med de talentene som han har gitt.  
 La oss, som skriften sier i Joh. 9,4, arbeide mens det er dag. I dag er det mulig å virke, 
morgendagen kjenner ingen. Han som kalte oss er trofast, og vil være med oss alle dager inntil enden. 
Vi er takknemlige for dine gaver og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg. 
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 
 


