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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 01.07.12 
 
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. På grunn av ferieavvikling sendes 
nyhetsbrevet for Juli ut noe tidligere enn vanlig. Dette medfører at kvitteringene for gaver gitt i juni vil 
sendes ut sammen med nyhetsbrevet for august måned.   
 
Kenya: Alle barna og 
arbeiderene på barnehjemmet i 
Giribe hilser til alle i IRR 
Mission. Det er nå 11 jenter og 
14 gutter på hjemmet og Elly 
(sosialarbeideren) forteller at alt 
står bra til med både barn og 
arbeidere. Snart er det 
sommerferie også i Kenya og 
barna gleder seg selvfølgelig til 
dette. Som alle andre barn er de 
opptatt av å leke, og nå som det 
snart er stevne i Ogada kommer 
det også mange tilreisende. For 
barna er dette spennende og 
morsomt. Noen av barna 
benytter også ferietiden til å 
besøke slekt og venner.  
 Under vårt forrige besøk 
i Kenya ble det gjort mye praktisk arbeide på barnehjemmet. Hvert barn fikk sitt eget vaskefat med 
tilbehør, samt at det ble laget hyller og knagger til alle hvor de kunne ha sitt eget håndkle. Alt ble 
navnet og dette er noe som barna virkelig har satt pris på. De er stolte av å ha sin egen hylle med sitt 
eget håndkle, fat, såpe osv. Dette er noe som er langt fra hva man finner i hjemmene i bushområdene. 
De aller fleste har ikke økonomi til å kjøpe hverken fat eller private toalettartikler. Som oftest blir det en 
tur ned til Giribe dam for å vaske seg der og så la solen få tørke kroppen. Når de nå har sitt private fat, 
håndkle og såpe er dette noe som de setter enormt pris på. Nettopp dette er viktig for hygienen på 
barnehjemmet, og er noe som myndighetene i den senere tid har satt fokus på.  
 Fra skolen mottar Elly mange positive tilbakemeldinger, noe som vi er meget takknemlige for. 
Vårt ønske og arbeiderenes ønske er at barna på alle måter skal ha det godt og føle at det er noen 
som bryr seg om dem. Flere av barna kommer fra en meget vanskelig bakgrunn, og det er derfor viktig 
at det enkelte barn blir sett og ivaretatt på best mulig måte.  
 Vi skrev noen få ord i forrige nyhetsbrev om årets stevne i Ogada. Dette er et høydepunkt for 
både liten og stor og de forventer flere tusen til stevne. Nylig har evangelistene vært samlet på 
bibelskolen for å legge planer. Tidligere i år ble det sendt ut midler slik at det kunne legges 
strømledning fram til Ogada. Denne er nå på plass og de håper å kunne koble seg på denne ifm. 
stevne. Det er møter både morgen, middag og kveld, slik at det er nødvendig med noe belysning og 
selvfølgelig strøm for å drive lydanlegget. Frem mot stevne så står evangelistene på med møter i sine 
forsamlinger, samt at det også er mange friluftsmøter på markedsplasser. Evangeliet har den samme 
kraft i dag som før og sjeler vinnes for himmelen. Husk på våre nådesøsken i dine bønner.  
 



 
  
 

India: Stephen Devakumar forteller om at arbeidet på 
barnehjemmet stadig går fremover. Det meste av 
pussearbeidet på etasjen over spisesalen er nå ferdig og de 
skal snart begynne på malearbeidet. Gledelig er det også at 
Durai er tilbake og har tilsyn med bygningsarbeidet. Han er 
også en uvurderlig hjelp i arbeidet som vaktmester og hjelper 
til med barna.  
 Barna er tilbake etter sommerferien og Rebecca reiser 
daglig ut til barnehjemmet for å følge opp alle gjøremål på 

barnehjemmet. Nytt skoleår betyr at noen av de 
eldre barna ikke lenger er å finne på 
barnehjemmet, og at det har kommet noen små til. 
Det er alltid en utfordring med nye barn, og det går 
gjerne en tid før alt normaliseres. Barna kommer 
fra ulik bakgrunn og det tar tid før man tilvenner 
seg til nye omgivelser og nye mennesker. Nå er i 
hvert fall det nye skoleåret i gang, og både 
Rebecca og hennes familie arbeider hardt for at 
både barn og arbeidere skal trives på 
barnehjemmet i Trivellore. 
 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.    
 Stephen Devakumar og hans kone Rebecca forteller om at 
arbeidet i India er i stadig vekst. Stephen forteller at mange søker 
til møtene og de opplever vekst i forsamlinger. Stephen er mye 
ute på reiser og besøker de menighetene som står med ham i 
OpenDoor. Gjennom seminarer når han ut med bibelundervisning 
spesielt rettet til forstandere. Guds ord har stor fremgang og 
mange omvender seg og tar imot Jesus. 
 
En hjelpende hånd. 
Gjennom det arbeidet som vi er med om, ser vi at mange mennesker opplever å få en ny start i sine 
liv. Fra et liv uten Gud og uten håp ser vi hvordan Jesus totalt forvandler menneskenes liv. Vår bønn 
er at denne sommeren må bli en sommer hvor mennesker kan tennes i brann for Jesus og bli en 
sjelevinner både her hjemme og ute på misjonsmarken. Ønsker du å være med å ofre av dine timelige 
midler til noe av dette arbeidet så vit at Herren velsigner en glad giver. Ønsker du å gi spesielt til et 
formål, skriv det i merknadsfeltet på din innbetaling.  

Vi her i IRR Mission vil rette en spesiell takk til alle som er med å gi av sine midler til misjonens 
sak. Takk for dine midler og forbønner i dette arbeidet. Vi ønsker deg og dine en velsignet sommer og 
igjen takk for at du står med oss i arbeidet. 
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


