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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.05.13 
 
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 et voldsomt uvær har 
gjort store skader i området. Store nedbørsmengder førte til at både 
hus, veier og jordområder ble ødelagt. Han forteller at flere av 
enkene har fått store skader på sine hus og at mye av avlingene 
forsvant med regnværet. De er derfor meget spente på hvordan 
innhøstningen vil bli om noen måneder. Også veiene har fått hard 
medfart og flere steder er det nesten umulig å komme frem. Han ber 
oss om å huske på de som har det vanskelig i våre bønner. På bildet 
ser du hvordan regnværet kan totalt ødelegge disse jordhyttene. 

 Til tross for det voldsomme uværet arbeider 
evangelistene med uforminsket styrke. Daniel forteller at 
forsamlingene i Nyarongi og i nærheten av Kirongwe selv 
har murt opp vegger og at det nå bare er taket som 
mangler. Gjennom mange år har IRR Mission gitt hjelp til å 
bygge både forsamlingsbygg og tak. Prisen på et slikt tak 
avhenger av størrelsen på bygget, men i gjennomsnitt 
koster det nå ca syv tusen norske kroner.  
 På barnehjemmet står alt bra til både med barn og 
arbeidere. Bygningene er gode og har ikke tatt skade av 
det voldsomme uværet. Barna sover trygt og tørt i sine 
senger og får daglig den mat og omsorg som de trenger. 

Alle er friske og raske og har mange hilsninger til dere alle.  
 
India: I India er det nå sommer og på barnehjemmet har alle barna reist for å besøke familie og 
slektninger. Mai måned er jo feriemåned for alle i India og den ekstreme varmen gjør sitt til at 
aktivitetsnivået må holdes nede. Med temperaturer på over 40 grader er det godt å ta det litt roligere. 
 Menighetene benytter ferietiden til å arrangere bibelskole for barn og unge. Hver mai måned 
samler de barn til undervisning og dette har blitt noe som mange barn ønsker å være med på. Både 
hos Stephen og hos Nelson arrangeres slike bibelkurs. Selv om mange reiser avsted for å besøke 
slekt og familie, er det mange som også bare er hjemme. Møtene er derfor godt besøkt også i 
feriemåneden. På grunn av varmen starter de gjerne kl. 8 på søndag morgen. 
 På barnehjemmet er det nå en stille tid. I telefonsamtale med Rebecca forteller hun at det har 
vært et fint år og både arbeidere og barna stortrives. For å stå bedre rustet til det nye skoleåret startet 
opp i juni arbeider Rebecca med å få inn flere arbeidere slik at vi også kan ta imot nye barn. Nøyaktig 
hvor mange det vil bli er vanskelig å si, men 
behovene er store og vi ønsker å hjelpe så 
mange som mulig.  
 Vi skal også i dette brevet ta med mere 
av hva Tor og Erik opplevde på sin misjonsreise 
i India nå i påsken. Som vi skrev i forrige 
misjonsbrev, var det lange reiser og mange 



 
  
 

møter og seminarer. De fikk også tid til noen dager på barnehjemmet og de fikk en fantastisk tid 
sammen med barna. Bamsene og godteri de hadde med ble godt mottatt og det ble mange klemmer 
og barn som skulle sitte på fanget. 
 Under Tsunamien som herjet India for noen år tilbake startet IRR Mission opp med å hjelpe i et 
område som heter Cuddalore. Tor og Erik var nå tilbake for å se hvordan dette arbeidet har gått. Erik 
forteller her: Helt ut mot havet ligger et lite hus hvor 
det blir drevet barnehage, leksehjelp og menighet på 
stedet hvor Tsunamien slo inn som verst i India for 
snart 9 år siden. Prosjektet på dette stedet var jeg 
med på å starte da Ann Kristin og jeg besøkte plassen 
like etter den forferdelige katastrofen. Lite visste vi da 
om at dette skulle bli starten på et flott arbeide som 
hjelper fattige på dette litt 
avsidesliggende stedet helt ut mot 
kysten. Også dette prosjektet 
mangler midler, men foreløpig har 
IRR Misjon klart å holde dette 
gående ved Guds nåde. Min rapport som har besøkt stedet er at her 
foregår fint arbeide som absolutt bør videreføres. Siden det er 
strømbrudd hele tiden så trenger de batteri og en inverter for å ha strøm til vifter og lys når strømmen 

går. Og strømmen forsvinner flere timer hver eneste dag. De har 
ikke nok energi i Tamil Nadu. Jeg klarte å få samlet noen kroner og 
noen rupies delvis av egne midler slik at de kan få installert dette 
utstyret. 
 
Under påsken besøkte de også Nelson i Tambaram og som du ser 
av bildet var det mange samlet til møte denne søndagen. 
Menigheten vokser raskte og mange i området rundt Tambaram 

tilhører nå forsamlingen.  
 
Vi kan heller ikke unnlate å nevne Rebeccas svigersønn, Israel. Selv om han og 
Bertha bor i Madurai (ca. 400 km syd for Chennai), har han det siste året besøkt 
barnehjemmet 6-7 ganger. Det er også han som har hatt ansvaret for en del av 
oppussingsarbeidet, samt at han har hjulpet til med både arbeidere og barn. Han og 
Bertha er til stor hjelp for Rebecca i arbeidet med barnehjemmet i Trivellore. 
 
”Hva skal jeg gjøre?” 
Matt 25:35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg var 
fremmed, og dere tok imot meg. La dette skriftstedet være en oppmuntring til oss alle om at vi kan 
være med å leske noen langs veien. Mange trenger en utrakt hånd – la oss alle rekke ut våre 
hjelpende hender. Alle gaver er kjærkomne, og hva man kan få utrettet for noen få kroner er ufattelig.  
 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 prosjekt, 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. Gud velsigne deg, og må Herren 
rikelig velsigne deg og dine tilbake. 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


