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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.09.13 
 
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 hatt 
kontakt både med Kenya og India.  
 
Kenya: Daniel Masaga forteller at årets stevne i Ogada samlet mange mennesker. Videre forteller han 
at mange tok imot Jesus under disse møtene. I august hvert år samles alle menighetene til stevne i 
Ogada. Da kommer de gående, med sykkel eller matatu. Daniel forteller at det kom så mange til årets 
kampanje at plassen var i minste laget. I de kommende månedene planlegger Daniel flere 
møtekampanjer, og han forteller ivrig om det kall som Herren har nedlagt i hans hjerte. Han brenner 
for dette og arbeider mer enn noen gang med å vinne sjeler for himmelen. 
 På barnehjemmet står det bra til med både arbeidere og barna. Det er nå totalt 24 barn på 
hjemmet og vi jobber med å oppdatere journalene på alle barna. Som nevnt i forrige misjonsbrev er 
det behov for å fornye både klær, madrasser, myggnett og møbler. Alt dette koster og vi håper at så 
mange som mulig har anledning til å hjelpe til med dette. 
 Mange av disse har mistet en eller begge sine foreldre, og vet ikke om noe annet hjem enn 
barnehjemmet. Et av disse barna er Caroline Atieno. Caroline har en veldig spesiell historie. Hun ble 
brakt til barnehjemmet da hun var under ett år gammel. Begge foreldrene var døde og det var ingen 
som kunne ta seg av henne. Situasjonen var veldig vanskelig og uten barnehjemmet hadde alt håp 
vært ute. Lille Caroline kjempet for sitt liv og er i dag ei solstråle på ni år. 
Alltid så smiler hun og utstråler en glede som mange kan misunne henne. 
Hun er bare så uendelig glad for at nettopp hun fikk komme til 
barnehjemmet.  
 Caroline er bare et av disse barna som bor på hjemmet. Det er 
som du forstår 23 andre som er minst like glade over å ha et slikt hjem. 
Når vi nå jobber med en oppdatering av alle journalene ønsker vi samtidig 
å gå ut med en appell til deg som ønsker å binde deg opp til en 
fadderordning for disse barna. En del av disse har faste givere som 
hver måned sender inn kr. 250 som er det beløpet som det koster å 
underholde et barn pr. måned. Vi har lenge holdt oss til kr. 200 pr. 
måned, men med stadig økende priser har vi nå besluttet å øke dette 
til 250 kr. pr. måned. Om du har anledning til å ta på deg et slikt 
ansvar, eller kjenner noen som vil være med å hjelpe et av disse 
barna så ta kontakt med oss på telefon, brev eller epost. Dette gjelder 
selvfølgelig også om du ønsker å støtte et av barn på barnehjemmet i 
India.  
 Ved flere anledninger har vi nevnt enkene. I samtaler med Daniel er han meget takknemlige for 
alle enkene som opp gjennom årene har fått nytt hus. På spørsmål om det er flere enker som trenger 
et nytt hus kommer det kontant ja. Behovet er uendelig stort og mange enker har det vanskelig. 
Størrelsen på enkehusene kan variere litt avhengig av hvor mange som bor sammen med enka. Noen 
enker er unge og har ansvar for mange barn, mens andre har ansvar for barnebarn. Da blir det fort fire 
- fem barn som trenger tak over hodet. Ved å hjelpe en av disse enkene, så hjelper du også barn og 
barnebarn. Husene som settes opp koster fra ca fem tusen norske kroner og oppover til ca. ti tusen 
kroner for de største. Disse settes da opp med jordvegger som pusses med sement, blikktak og dører 
og enkle lemmer for vinduene. I tillegg kjøper vi også seng og madrass. 



 
  
 

India:  Stephen Devakumar er mye på reisefot og besøker de mange forsamlingene i OpenDoor. Nylig 
har de også hatt en markering i hjemmemenigheten i Chennai - 43 år siden OpenDoor ble grunnlagt. 
Det har vært mange begivenhetsrike år og virksomheten har stadig vokst i omfang. For Stephen og 
Rebecca er det også en stor glede å se at barna engasjerer seg i virksomheten og både Annie og 
Michael, Bertha og Israel og Christina er ivrig 
med. Spesiellt Michael og Israel tar ansvar 
med forkynnelse når Stephen er på reise. 
 Vi har fått noen bilder fra menigheten 
til Stephen i Chennai og tar disse med i dette 
nyhetsbrevet. En ivrig Stephen som 
forkynner evangeliet og mange søkende i 
ettermøte. Fantastisk å se hvordan 
evangeliet når inn til menneskers hjerter. La 
oss huske på våre indiske nådesøsken i 
bønn. 
 Som vi nevnte i forrige brev er det stort behov for flere evangelister i India. IRR Mission 
underholder i dag 29 evangelister gjennom OpenDoor. Det er omtrent like mange som ikke har støtte. 
Ved siden av å hjelpe evangelistene er det behov for å bygge flere forsamlingsbygg. Ofte starter de 
møter på et hustak eller de leier et enkelt lokale for sine møter.  
 I telefonsamtale med Rebecca forteller hun at nye barn stadig kommer til barnehjemmet. Ifm. 
at myndighetene har fokus på drift av barnehjem må vi som nevnt gjøre en del utbedringer. Gjerdet 
eller muren rundt barnehjemmet repareres og et høyere gelender på taket over spisesalen må fikses. 
På kjøkkenet skal det også legges fliser slik at renholdet blir enklere. Det er også mulig at vi må gjøre 
noe med transport til skolen for de minste barna. Det er en del kilometer for barna å gå og dette var 
også noe som ble tatt opp. Vi venter imidlertid fortsatt på rapport fra Rebecca når det gjelder dette. 
 Vi skrev også i forrige brev at det er behov for flere faddere til barna. Dersom du kjenner noen 
som ønsker å hjelpe en av disse barna så er vi meget takknemlige.  
 
Polen: Vi har nylig vært på besøk på Zelazno leirsted i Polen. Eet fantastisk vær og strålende solskinn 
fra blå himmel møtte oss. Vi fikk virkelig se og oppleve hvorfor mange er så glad i nettopp dette 
stedet. Det ble også tid til en spasertur til badevannet ca 5 min. unna. Mange har gjennom årenes løp 
fått sine liv forvandlet etter leire på Zelazno. Den senere tiden har vi arbeidet med å ordne alle papirer 
vedr. Zelazno. Dette er nå i orden og eiendommen er nå registrert på IRR Mission hos polske 
myndigheter. Allerede helgen etter vi besøkte stedet kom det rundt tretti ungdommer til leir. Det er en 
del arbeide som nå må gjøres og vi kommer tilbake med bilder og mere informasjon i neste 
misjonsbrev. 
 
Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen! 
Gjennom de år som vi har stått i dette arbeidet er det underbart å få se at det gir resultater. 
Mennesker blir frelst, løst og helbredet fra sine plager. Barn får hjelp og blir til velsignelse. Behovene 
er fortsatt mange og store, og vi appellerer til fortsatt å stå med i denne tjenesten. Vi vil spesielt nevne 
behovet for flere faddere til barnehjemmene både i India og i Kenya.  
 Samtidig takker vi for din støtte og forbønn i det arbeidet som drives, og ber om at Gud rikelig 
må velsigne deg i disse sommermånedene. Vær med å be for misjonen og det arbeidet som drives. 
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


