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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.06.15 
 
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.  
 
Kenya: Vi har nylig snakket med Daniel Masaga på telefon fra Giribe. Den siste måneden har han 
vært på besøk i flere av forsamlingene ifm. dåpsmøter. Ivrig forteller han at i Kisumu ble 12 
mennesker døpt og i Migori 16 mennesker. Han har også vært over grensa inn i Tanzania og 
besøkt Kogaja. Her forteller han om et fantastisk møte hvor mennesker ble frelst og løst. Han 
nevner spesielt en mann som stjal kuer i dette området. Gjennom lang tid hadde han vært en 
utfordring for området i Kogaja. I et av møtene kom han frem og gav sitt liv til Jesus. Umiddelbart 
vitnet han i landsbyen om at han nå var blitt frelst og at det var slutt på å stjele kuer. En fantastisk 
fovandling i et menneskes liv og nå venter de bare på at Daniel skal komme tilbake for å ha nye 
møter der. Det var også en mann som hadde vært katolikk i femti år. Han lyttet til forkynnelsen, 
omvendte seg og er i dag ivrig med i menigheten.  

Videre forteller Daniel at 
han skal til menigheten i Namba 
Kodero for å være med på nok et 
dåpsmøte. 50 mennesker har 
meldt seg til dåp nå denne første 
helga i juni. Noen husker kanskje 
Namba Kodero fra tidligere 
misjonsbrev. Det nye 
menighetsbygget der ble reist 
med penger som kom inn under 
begravelsen til vår kjære søster 
Ingrid Kristiansen for noen år 
tilbake. Forsamlingen opplever 
vekst og det er fantastisk å få 
slike rapporter tilbake fra misjonsfeltet. Vekkelsens ild brenner i sannhet på misjonsmarken. På 
bilder ser du Dawid Ojwango som er forstander i Namba Kodero. Bildet er tatt like etter at 
møtelokalet stod ferdig i 2012. 

På barnehjemmet står det bra til med både arbeidere og barn. Snart er det sommerferie og 
barna gleder seg selvfølgelig til dette. Barna er glade og fornøyde og trivselen blandt barna og 
arbeiderene er stor. Nå blir det endelig tid til mere lek og ikke bare arbeid med skolelekser.  

Bonface forteller også at alt står bra til på førskolen både med lærere og elver. Bonface 
gjør en fantastisk innsats, noe som også gjenspeiles da barna skal videre på den offentlige skolen. 
Ved flere anledninger har vi fått meldinger tilbake om at barna fra Ogada gjør det veldig bra når de 
flyttes over til grunnskolen.  

Drift av barnehjem og førskole koster, og vi vil også i dette brevet gå ut med behovet for 
flere faddere. Dette gjelder både på barnehjemmet og førskolen. Du kan lese mere om dette 
senere i brevet.  

 
India: Et nytt skoleår har akkurat startet opp og barna er på vei tilbake til barnehjemmet etter 
sommerferien. Vi er veldig takknemlige for de arbeiderene som nå jobber ved hjememt. I samtaler 
med Rebecca forteller hun at det nå er 40 barn på hjemmet. Fortsatt er det plass til flere og i ukene 
som kommer vil nok noen nye også komme til. Det er alltid spennende når nye barn kommer, 
spesielt med tanke på integrering med de andre barna. Våre arbeidere er flinke og sørger for at 
alle trives og har det bra.  



 
  
 

Nå ved oppstarten av nytt skoleår er 
Rebecca nesten daglig å finne på 
barnehjemmet. 
 For deg som har fulgt med i 
nyhetsbildet de siste ukene har det vært 
meldt om hetebølge i India, spesielt i syd. 
Nylig fikk vi melding fra Rebecca om at de nå 
må kjøpe inn ti nye vifter, kjøleskap og gass. 
Dette kan jo ikke vente, så her var det klar 
beskjed om at dette måtte kjøpes inn så fort 
som mulig. Med temperaturer på over 45 

grader er vifter og kald drikke en absolutt nødvendighet.  
 Når det gjelder møtevirksomheten i OpenDoor er det full aktivitet. Selv om Stephen er på 
reise fortsetter møtene med uforminsket styrke. I år som tidligere år har det vært avholdt bibelskole 
for barn i flere av forsamlingene. Gjennom 
dette arbeidet når de ut med evangeliet til 
mange nye familier. 
 Også hos Nelson i Tambaram går 
arbeidet fremover. Selv om det har vært 
en vanskelig tid for både Nelson, familien 
og menigheten forteller Nelson at møtene 
er godt besøkt. De står sammen og er til 
trøst og oppmuntring i denne tiden. 
Nelson ønsker også å rette en stor takk til 
de som har vært med å gi en gave ifm. at 
han mistet sin datter. Husk fortsatt på ham 
og hele familien i dine bønner.   
 Vi har tidligere skrevet om at 
området rundt barnehjemmet i Trivellore 
er i rask utvikling. På sikt vil dette også påvirke området nært opp til barnehjemmet. For en del år 
tilbake kjøpte vi også nabotomta med tanke på å bygge et menighetslokale. Dette er noe vi i IRR 
Mission har snakket om en stund og som nå snart må iverksettes. Et slikt bygg koster en god del 
midler, så husk på dette prosjektet i dine bønner.   

 
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. For 100 kroner i måneden kan du være med å gi et barn 
skolegang, frokost, lunch og en skoleuniform på førskolen i Giribe. 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.    
 
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. 
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 


