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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.10.13 
 
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: På barnehjemmet har det nå kommet inn ytterligere tre barn 
slik at det nå er totalt 27 barn på hjemmet. Vi har ikke mottatt nye 
journaler på disse ennå, men håper å kunne få dette i løpet av 
oktober måned. I telefonsamtale med Daniel Masaga forteller han at 
alt står bra til på barnehjemmet. Det er nylig kjøpt inn en 
barbermaskin beregnet for hårklipp, slik at de nå ikke trenger å gå til 
Giribe marked for å ta hårklippen på barna.  
 Når det gjelder vedlikehold av bygninger står kjøkkenhytta for 
tur. Det er behov for å legge nytt tak, samt at det bør støpes et nytt 
gulv. På bildet ser du her hvordan de tilbereder mat over åpen ild. 
Ser du nøye etter ser du at veggene ikke er pusset, så det er nok på 
tide med en fulstendig renovasjon av kjøkkenet på barnehjemmet. 
Kjøkkenhytta ligger på baksiden av barnehjemsbygget (motsatt side 
av det du ser på bildet her). Det er en fin plassering med kort vei inn 
til spisesalen inne i selve barnehjemmsbygget. Inne i spisesalen er 
det også behov for å fornye møblene da flere av stolene nå har gått i 
stykker. 
 I gangen har vært av barna sin krok hvor de kan henge sitt 
håndkle. De har også eget vaskefat, krus med tannbørste osv. Alt dette slites og må byttes ut. Flere 
av barna trenger også nye klær, sko og enkelte madrasser og tepper må også byttes ut. Dersom du 
ønsker å være med å gi litt ekstra til dette så merk din innbetaling med "Barnehjem Kenya". Vi har 
også tatt med et bilde av et av appelsintrærne som er plantet på barnehjemstomta. 
 I sommer startet vi opp et helt nytt prosjekt på tomta ved siden av barnehjemmet. Det ble kjøpt 

inn 2000 trær som ble plantet. 
Dette er en spesiell tresort som 
vokser relativt raskt og vi regner 
med å kunne starte å benytte 
disse allerede om fem år. De kan 
da skjæres opp til materialer eller 
benyttes til bygging av takstoler. 
Når den tid kommer vil vi gå til 
innkjøp av nødvendig utstyr for å 
kunne felle de trærne som er 
klare. Fortsatt er det god plass til 
å plante flere trær og vi vil kjøpe 
inn nye trær for planting også 
neste år. Ved å kunne plante en 
femtedel av området vært år, vil 
vi på den måten kunne få en jevn 
inntjening på området. Vi 
vurderer også allerede i år å 



 
  
 

plante noen trær hos de evangelistene som har landområder til dette. Treverk og materialer generelt 
er veldig dyrt i Kenya og slik våre beregninger ser ut vil disse trærne kunne gi mangedobbelt tilbake i 
forhold til hva det koster å kjøpe et lite tre.  
 I sommer kom det åtte nye barn til barnehjemmet. Det er fire gutter og fire jenter som alle går 
på førskolen i Ogada. Disse barna trenger en fadder og vi appellerer til deg om å hjelpe oss med 
dette. 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, da vi også der trenger flere faddere. 
 
India:  Stephen Devakumar forteller på telefon fra India at evangeliet har stor fremgang. I menigheten i 
Chennai kommer det stadig nye mennesker til møtene og både Stephen, Rebecca og Christina virker 
med i møtene. Han forteller også at de 
nylig har kjøpt et landområde i nærheten 
av Dindugal der som Michael og Annie bor. 
Over en tid nå har rundt 30 mennesker 
samlet seg til søndagsmøter i et lite 
privathus i dette området, og de gleder seg 
nå over det nyinnkjøpte landområdet. 

Planen her 
er at det 
skal bygges et forsamlingslokale som Michael skal ha tilsyn med. Hvor 
mye dette koster vet vi ennå ikke, men vi her i IRR Mission ønsker å 
være med å hjelpe til med å bygge dette huset. For at vi skal få til det 
er vi avhengig av din hjelp og dine forbønner. Det ferdige lokalet vil 
mest sannsynlig se ut omtrent som det du ser på bildet her. Dette er 
hentet fra Alphones Church Ammapet som ligger i Thanajavur og du 
ser her pastoren med sin familie stående på trappa. 

 
På  barnehjemmet har de hatt flere kontroller fra myndighetene og 
de er meget fornøyde med det som de har sett. Vi har benyttet en 
god del midler for å få bygget slik det nå fremstår i dag. En av 
sakene som vi må se på for neste år er mulighetene for å få til 
transport av barna til skolen. Dette er noe som myndighetene har 
kommentert og vi må se om vi kan finne en måte å løse dette på 
som kan være selvfinansierende.  
 Det er nå 42 barn på hjemmet, samt fem arbeidere i tillegg 
til Rebecca. De står på og gjør alt de kan for at barna på alle måter skal ha det godt. Rebecca forteller 
at de har ro og harmoni på hjemmet og at både arbeidere og barn storkoser seg. Vi er takknemlige og 
glade for det arbeidet som disse gjør og takker Herren for det. Om du ønsker å være en fadder for en 
av disse barna, så ta kontakt med oss på epost, telefon eller pr. brev.  
 Hos Nelson i Tambaram opplever de en fin tid. Fra Cuddalore forteller han at mange barn 
samles der hver dag og ved siden av leksehjelp er det mye sang og bibelundervisning. Hver søndag 
er det møte og flere av disse barna kommer med sine foreldre og mange tar i mot Jesus. Vi er 
takknemlige for dette og ber om at Herren skal legge enda flere sjeler til menigheten i Cuddalore. 
 
Polen: Som vi skrev i forrige brev hadde vi en fantastisk tur til Zelazno i slutten av august måned. 
Planlegging for det som må gjøres og videre drift av leirstedet er i full gang. Allerede i høst håper vi å 



 
  
 

få ferdig en del mindre vedlikeholdsarbeide i hovedhuset. Det meste av dette er malingsarbeid, samt 
utskifting av vinduer i kjelleretasjen. Når det gjelder det store bygget er det en god del arbeide som 
gjenstår før det står helt ferdig, slik at dette naturligvis vil ta noe lenger tid. Gjennom misjonsbrevet vil 
vi holde deg løpende orientert om fremdriften i dette arbeidet.  
 I våres døde Marek som har fungert som vaktmester på stedet. Under vårt besøk i Polen 
besøkte vi enka og hennes familie. Hun bor kun noen få kilometer fra Zelazno og det arbeidet som 
hun og hennes mann har gjort har vært til uvurderlig hjelp for oss. Vi er derfor meget takknemlige for 
at hun og hennes datter nå overtar vaktmesteransvaret for leirstedet. Husk på disse i dine bønner.  
 Vi hadde en fantastisk dag på Zelazno, noe du også kan se på bildene. Her bilde av 
hovedhuset, det store bygget og et oversiktsbilde over leirområdet.  

Velsignelse! 
Bibelen forteller oss at det er ”Herrens velsignelse som gjør rik!”. Dette har vi gjennom årenes løp fått 
kjenne. Når vi ofrer av våre midler for å hjelpe disse våre nådesøsken, så er Herren der for å velsigne 
oss. Aldri har vi blitt fattige av å gi, men har fått oppleve hvordan Herren velsigner.   

Vi her i I.R.R. Mission ønsker igjen å få takke deg for at du står med oss med dine bønner og 
midler, og ber om at Herren rikelig skal velsigne deg og dine tilbake.  
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


