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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.07.14 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra IRR Mission. Det er alltid en glede å formidle 
nyheter fra våre misjonsfelt. Både i India og Kenya forteller våre kontakter at Herren virker med og 
velsigner arbeidet. 
 
Kenya: Nylig snakket vi med Sassmann Masaga på telefon fra 
Kenya. Under vår reise til Kenya i Januar måned ble vi enige med 
Sassmann om at han skulle ta mere ansvar i forbindelse med 
arbeidet på barnehjemmet. Han forteller at arbeidene som vi ble 
enige om å gjøre på barnehjemmet nå på det nærmeste er ferdige. 
Blandt annet hadde pumpa på brønnen gått i stykker, malearbeid 
måtte gjøres innvendig på bygningene og nye vaskekoster måtte på 
plass. Videre er det kjøpt inn nye madrasser, pledd, myggnett, 
belysning, kopper og kar, uniformer og andre nødvendige klær. 
Foreløpig har vi kun fått noen bilder, men venter på flere. I forrige 
brev skrev vi om behovet for nytt sanitæranlegg ved barnehjemmet. 
Planene videre nå etter sommeren er å bygge nye toaletter og 
vaskerom til barna. Vær med i bønn for at det kommer inn midler til 
dette prosjektet. 
 Evangelistene står på og stadige flere menigheter ser dagens 
lys. Evangeliet forkynnes på markedsplasser, i hjemmene og under 
trærne. Mange søker frelse og utfrielse fra sine plager, og Herren er 
ikke sen med å svare. 
 Samtidig med at evangeliet går frem ser vi også et behov for å 
hjelpe de som ingenting har. Gjennom flere år har våre nådesøsken i Polen hatt et hjerte for enkene i 
Kenya og Tanzania. Enkenes levevilkår er ofte helt forferdelige. Mange ligger på en stråmatte på et 
kaldt jordgulv og med et stråtak som lekker som en sil når regnet setter inn. Vi har tidligere beskrevet 
vårt møte med disse enkene og vi har atter en gang blitt minnet om at det er tid for å hjelpe disse. For 
noen få tusenlapper kan disse få et nytt hus, bord, stol, seng med en god madrass og et varmt pledd 
som er godt å ha natta kommer. Ved siden av hjelpen fra våre polske nådesøsken vil vi også jobbe for 
å få midler til å bygge flere enkehus i tiden som ligger foran. For syv-åtte tusen kroner kan en enke få 
nytt hus, seng, madrass, pledd og stol og bord. Mange enker har også ansvar for barnebarn, slik at 
dette er til hjelp for mange flere enn bare enken. 
 Bonface Odhiambo forteller om at førskolen har flere elever enn på lenge. Da vi nylig var i 

kontakt med ham var det 85 barn fordelt på tre 
klasser. For halvannet år siden ble mange av 
barna flyttet over til en nyetablert skole noen 
kilometer unna. Bonface var fortvilet, men 
henvendte seg til Herren i bønn og han var ikke 
sen om å svare. Kort tid etter strømmet nye barn 
til skolen og på en fantastisk måte har han fått 
være vitne til at Herren hørte hans bønn. Vi her i 
IRR Mission er veldig takknemlige for det 
arbeidet som Bonface og hans lærerkollegaer 
gjør – en uvurderlig start for disse barna som 
ellers ikke hadde hatt noen mulighet for 

skolegang.  



 
  
 

 
 
India: Vekkelsens vinder blåser over India og mange opplever å få sine liv forvandlet i møtet med 

Jesus. Vi har nylig hatt besøk av Stephen Devakumar fra India. 
Under sin reise til Europa satte han av noen dager sammen med 
oss her i Fredrikstad. Fra flyplassen på Gardermoen kjørte vi 
direkte til møte i Sandefjord. Vi fikk lytte til en fantastisk 
forkynnelse hvor han på en gripende måte fortalte om sin 
frelsesopplevelse. 
 I dagene som fulgte ble 
det samtaler om det videre 
arbeidet i India. Når det gjelder 

barnehjemmet så har myndighetene nå en mye tettere oppfølging 
enn tidligere. En av tingene de har påpekt er at skoleveien for de 
minste barna er litt lang å gå, og de gir tydelige signaler på at det 
bør ordnes med transport for disse barna. Vi ble derfor enige om å 
sjekke opp muligheten for å anskaffe en minibuss ved 
barnehjemmet. I tillegg til å kjøre barna til og fra skolen, vil vi også 
se på andre muligheter for å kunne få en inntjening på bussen. Det er vanskelig å si noe om pris, men 
vi snakker nok fort om rundt tretti tusen kroner. Hver med å be for at Herren velsigner oss på en helt 
spesiell måte når det gjelder dette behovet.  
 Hos Nelson i Tambaram er det full aktivitet både med møter og dagsenter for barn. Arbeidet i 
Cuddalore (der tsunamien rammet så hardt for en del år tilbake) går veldig bra. Det drives både et 
dagsenter for små barn, samt leksehjelp for barn fra tredje til tolvte klasse. Hver søndag er det 
søndagsskole og møte på kvelden. Mange barn får hjelp gjennom dette arbeidet og de er også med 
på å få med seg sine foreldre til søndags kveldsmøte. Vi er takknemlige for dette arbeidet og ber om 
at mange skal få oppleve et møte med Jesus gjennom det som drives. 
 
Testamentariske gaver er noe som vi fra tid til annen får spørsmål om. Dette er en fin måte å hjelpe 
andre mennesker på også etter at man har lagt ned vandringsstaven. Dersom du skulle ha spørsmål i 
forbindelse med dette, er det bare å ta kontakt med oss på telefon 41200094 eller epost irr@irr.no.   
  
Kvittering for gaver gitt i Juni. 
På grunn av ferietid vil kvittering for den gaven du har gitt i juni måned først komme med i brevet for 
august måned.  
 
Misjon – muligheter til å nå ut med evangeliet. 
Vi ønsker at alle skal få et innblikk i hva misjonsarbeidet går ut på, og håper at disse kontaktbrevene 
er med og oppmuntrer deg i din givertjeneste. Alltid har vi sett og kjent Herrens velsignelse i arbeidet, 
noe vi også ønsker at du skal få ta del i. For de av dere som har fått anledning til å lytte til forkynnelse 
fra våre nådesøsken fra misjonsmarken, er det en spesiell velsignelse. Det er som en frisk duft som 
strømmer inn over våre liv. I dette brevet hatt det vært fokus spesielt på barna og deres behov. Vi ber 
deg om å huske på dette når vi nå er inne i feriemåneden. Samtidig vil vi benytte anledning til å ønske 
deg og dine en velsignet sommerferie. Takk for de gaver som du er med å gi til misjonens arbeide, og 
Herren skal velsigne deg rikelig tilbake. Gi gjerne bort brevet til venner og bekjente eller last det ned 
fra våe nettsider, www.irr.no. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 
 


