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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.05.15 
 
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.  
 

Det var med stor sorg vi mottok 
beskjeden om at Julie, datteren 
til Nelson og Thara Varghese, 
har reist hjem til Herren. For litt 
over et år siden giftet hun seg 
med Meshach Leffroy og 
sammen var de på sin første 
misjonsreise til Kenya sammen 
med brødre og søstre fra 
Norge. Etter hjemkomsten til 
India slet hun med litt feber og 
etterhvert magesmerter. Hun 
ble da innlagt på sykehus i 
Chennai for behandling. 
Situasjonen forverret seg raskt 
og ingen medisiner hjalp henne. 
Natt til onsdag 29. april sovnet 

hun inn, kun 29 år gammel. I mars måned hadde de feiret et års bryllupsdag og nå sitter 
Meshach alene tilbake. På bildet her ser du Jullie til høyre, sammen med sin mann, deretter hennes 
bror og hans kone, samt Nelson og Thara foran. 
 Vi har helt siden Julie ble innlagt på sykehus hatt løpende telefonkontakt både med Rebecca og 
Nelson. Dagene har ikke vært så enkle og mang en tåre har rent på deres kinn. Selv om vi vet at Julie 
har flyttet til et bedre sted, så er savnet stort og Nelson ber oss inderlig om å huske på hele familien i 
våre bønner. De trenger all den forbønn de kan få i dagene som ligger foran.  
 I motsetning til Norge så har ikke India gratis helsevesen. Det betyr at Nelson og familien selv 
måtte betale for tiden på sykehuset. Mange spesialister var involvert og totalt måtte Nelson betale ca. 
tjuetusen norske kroner. Umiddelbart etter at vi fikk rede på dette gikk vi ut med en appell til alle våre 
nådesøsken om å være med å rekke ut en hjelpende hånd til vår kjære bror. Dersom du også ønsker å 
gi en gave kan du sende den til vår konto og merke den med «Julie». Fremfor alt så er det viktig å 
huske på Nelson og hans familie i dine bønner. 
 
India: I skrivende stund er det sommerferie i India og alle barna på 
barnehjemmet i Trivellore er på besøk hos sine familier. Mai måned er 
den varmeste måneden i India og temperaturen ligger på opp mot 45 
grader. Vi skrev i forrige brev om Ann Kristin og Erik som bl.a. besøkte 
barnehjemmet under sin reise til India. Barna i India og da spesiellt barna 
på barnehjemmet i Trivellore ligger Ann Kristin veldig på hjertet. 
Gjensynsgleden var stor og det er skikkelig stas når «aunty» Ann Kristin 
kommer på besøk. Mindre ble det heller ikke da Erik og de andre i 
reisefølget kom. Det ble mye tid til lek og morro sammen med barna og 
det er noe som de elsker. Kvelden avsluttet med et festmåltid med birjani 
og brus. Barna er så utrolig fornøyde og det er bare smil å se hos alle. 
Alle som en, både liten og stor, koser seg med besøket og alle vil ha sin 
tid på fanget til «aunty» og «uncle». Smilene smeltet fullstendig våre hjerter og det er alltid 
vanskelig å forlate disse små. Med på denne turen var også Hannah Grønli og mottakelsen på 
barnehjemmet er nok noe som hun aldri vil glemme. Hun forteller selv at det var utrolig morsomt å 
være sammen med disse barna og at hun storkoste seg på barnehjemmet i Trivellore. 



 
  
 

 Landsbyen Trivellore har den senere tiden vokst enormt og nye butikker og hus vokser opp 
i rekordfart. Denne utviklingen vil også på sikt påvirke områdene rundt barnehjemmet og det tar 
nok ikke så mange år før vi ser flere hus her. Tidligere har vi nevnt at det er ønskelig å bygge et 
nytt møtelokalet på nabotomta som IRR Mission også eier. Myndighetene har relativt streng 
kontroll med barnehjem og vi har nå fått noen signaler om at nytt lokale snart bør bygges. Dette er 
noe vi i IRR Mission har snakket om en stund og som nå snart må iverksettes. Vi har derfor startet 
arbeide med å sjekke ut hva det koster å bygge dette lokalet og kommer tilbake med mere om 
dette i senere brev. 
 
Kenya: Vi har snakket med Bonface og han 
forteller at det nå er 85 barn på førskolen. Det er 
mange munner som skal mettes og prisene på 
matvarer stiger stadig. Nå etter jul har også 
kronekursen vært dårlig slik at vi har fått litt mindre 
enn tidligere for de midlene som vi sender ut. I 
skrivende stund har den norske krona styrket seg 
noe slik at vi igjen kan få kjøpt litt mere for de 
pengene som vi sender. Tidligere har vi også 
skrevet om behovet for faddere til barna på 
førskolen. For 100 kroner i måneden kan du være 
med å gi et barn skolegang, frokost, lunch og en 
skoleuniform. Spre gjerne dette budskapet til din 
familie og venner og husk: Ingen kan hjelpe alle – 
men alle kan hjelpe noen!  
 På telefon fra Giribe forteller Robert at alt står bra til med evangelistene. De virker med 
evangeliet og nye sjeler vinnes for himmelen. Selv om det ennå er en stund til den store 
konferansen i august, har de så smått begynt å legge planer for denne. Som tidligere år så venter 
de tusenvis av mennesker disse dagene, så det er godt å begynne planleggingen i god tid.  
 Toalettet på barnehjemmet er ferdig i bruk.  I løpet av påsken ble det også kjøpt inn nye 
madrasser til alle barna. De gamle madrassen var veldig dårlig og det var tisselukt i madrassene til 
de minste barna. Vi ønsker å takke deg som var med å gi til nettopp dette. Det er jo ikke noe 
hyggelig å ligge i tisselukt. Du skal ihvertfall vite at barna er utrolig takknemlige for å få en ny 
madrass og de ønsker å takke deg for at du var med å gjøre dette mulig. 
 
La oss huske på våre nådesøsken både i India og Kenya og det arbeidet som de står i. De står på 
og satser alt for å nå ut med evangeliet. Må det oppmuntre oss til å gjøre det samme – ikke grave 
ned vårt pund, men forvalte det som Herren har gitt oss. 

Mange er med å støtter arbeidet på barnehjemmene i Trivellore og i Giribe, men det er 
stadig behov for flere som kan være med å ta ansvar for både barn og arbeidere. For 250 kroner i 
måneden kan du være med å hjelpe et av disse barna med mat, klær og skolegang, eller om du 
ønsker å hjelpe en av arbeiderene. Du kan kontakte oss på telefon 41200094, sende oss en e-post 
på irr@irr.no eller sende oss et brev. Du kan også innbetale din gave direkte til vårt kontonummer 
som du finner øverst på misjonsbrevet.    
 
”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. Må 
Herren rikelig velsigne deg og dine nærmeste, og takk for dine forbønner og gaver til arbeidet. 

 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


