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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.08.14 
 
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: Vi har i måneden som har gått fått flere bilder 
fra barnehjemmet, samt fra førskolen. Pledd, myggnett, 
madrasser osv. er kjøpt inn, samt at pumpen til brønnen 
er reparert. Som det fremgår  av bildet, er det også 
behov for å male bygningen utvendig. Takplatene 
begynner å se dårlige ut, men både Daniel og Robert 
sier at de holder en del år til. 
 Når det gjelder nytt toalett, som vi skrev om i 
forrige brev, er dette arbeidet nå allerede igang. Det 
skal graves en dyp brønn, deretter støpes en platting på 
toppen av denne før vegger, tak og dører settes på 
plass. Vi håper å komme tilbake med mer utførlig 
rapport og bilder av dette i neste brev. 

 Bonface Odhiambo forteller at barna på 
førskolen nå har ferie. August er feriemåned og 
barna gleder seg over å kunne få noen dager fri fra 
skolearbeidet. I september starter skolen opp igjen 
og da også forhåpentligvis med nye elever. Før den 
tid skal det kjøpes inn nytt skolemateriell og en del 
bøker som skal benyttes i undervisningen. Et annet 
behov som vi ønsker å gjøre noe med denne 
høsten er nye pulter til førskolen. Som du ser av 
bildet sitter barna på enkle krakker på skolen. Det 
hadde vært mye bedre å hatt pulter med fast benk 
og bord. Uansett så er barna utrolige glade for at 
de har mulighet til å gå på skole. Hver dag startes 
dagen med en kopp velling og midt på dagen får de 

servert lunch. Mange av barna kommer fra hjem hvor de ikke har så mye mat, så den maten de får på 
skolen er helt uvurderlig for disse barna. De slipper da å sitte på skolebenken, slitne, trøtte og med en 
mage som skriker etter mat. Alt dette er mulig fordi at du er med og gir av dine midler. Behovet er 
fortsatt stort, så vi håper at enda flere vil være med å hjelpe skolebarna. 
 
Årets stevne i Ogada nærmer seg med raske skritt. I tiden 14 – 17 august kommer de fra fjern og nær 
for å være med å lovprise navnet Jesus. Robert 
og Daniel ber oss om å huske på dette i våre 
bønner. Daniel forteller at de forventer at flere 
tusen samles disse dagene. Da blir det møter, 
nær sagt både dag og natt. Evangelistene står på 
for fullt og det er mye å ta tak i både før, under og 
etter et slikt stevne. Vi håper å kunne få med 
bilder og rapporter fra dette stevne i neste brev.   
 
 
 



 
  
 

India: Arbeidet i India vokser stadig. Nylig var Stephen 
på reise sydover i India og åpnet en ny forsamling. 
Samtidig bygges det også flere forsamlinger og han 
forteller at det er en sterk hunger etter Guds levende ord. 
Nøden er stor og mange søker frelse i møtene. Han ber 
oss om å være med spesielt i bønn i tiden som ligger 
foran, slik at evangeliet kan få enda større utbredelse. 
 De nye forsamlingene bygges som regel i 
nærheten av små landsbyer. Flere av de evangelistene 
som står med Stephen i OpenDoor kommer fra fattige 
kår, men Jesus har forvandlet deres liv fullstendig. Fylt 
av Guds kraft forkynner de uredde evangeliet og mange 
får oppleve å få sine liv forvandlet. 
 Rebecca reiser trofast ut til barnehjemmet for å hjelpe til med det daglige arbeidet der ute. 
Sammen med arbeiderne og kokkene sørger hun for at barna får både mat, klær, skolegang og den 
omtanke de trenger. Mange av barna kommer fra vanskelige bakgrunner, og da er det godt å ha en 
voksen man kan snakke med. Bønn og bibelundervisning er også viktig, og dette er noe som Rebecca 
legger veldig vekt på. Daglig undervisning og bønn hører med på planen. De forteller at det nye 
skoleåret er godt i gang og barna trives på barnehjemmet.  

Hos Nelson i Tambaram går virksomheten videre. 
Evangelister og medarbeidere virker med evangeliet og 
sjeler vinnes for himmelen. Nelson og hans kone Thara vil 
i slutten av august besøke oss her i Fredrikstad. Under 
deres besøk vil vi samtale om det videre arbeide hos 
Nelson i Tambaram, samt virksomheten i Cuddalore. I 
Cuddalore vokser forsamlingen stadig og flere barn 
kommer daglig for undervisning, sang og leksehjelp. Det 
er så absolutt behov for økte midler så vi ber deg om å 
huske på dette i dine bønner. 

 
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.  
 
Hva gjør vi med våre talenter? 
I Matt. 25,14-29 leser vi om talentene. En mann var i ferd med å dra utenlands og delte ut talenter til 
enhver etter som de hadde evne til. På samme vis er det med oss. Herren har gitt oss talenter som vi 
skal benytte i den gjerning som han har kalt oss til. Han vil at vi skal være til velsignelse og hjelp for 
mennesker. Alle kan vi av nåde få være med å tjene, enten det er forkynnelse, vidnesbyrd, sang, 
bønn, givertjenesten osv. Herren vil lønne den som vil tjene ham med de talentene som han har gitt.  
 La oss, som skriften sier i Joh. 9,4, arbeide mens det er dag. I dag er det mulig å virke, 
morgendagen kjenner ingen. Han som kalte oss er trofast, og vil være med oss alle dager inntil 
enden. Vi er takknemlige for dine gaver og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg. Gi gjerne bort 
brevet til venner og bekjente. Du finner det også på våre nettsider, www.irr.no. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 
 


