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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.08.15 
 
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 vært i kontakt med 
Jane som har hovedansvaret på 
barnehjemmet. Hun forteller at det nå er 
på tide med innkjøp av nye klær til barna, 
utstyr til kjøkkenet og at noen av 
sengene må repareres. Klær og 
kjøkkenutstyr er viktig og vi har allerede 
sendt noe penger til dette. Barna og 
arbeidere er veldig takknemlige for den 
hjelpen som du er med å gi. Uten din 
hjelp hadde livet vært vanskelig for disse 
barna og skolegang kunne de bare 
glemme. Nå kan de glede seg sammen 
med de andre barna, leke, gå på skole 
og få lære om Jesus. En fantastisk mulighet som gjør det mulig for disse barna en dag å kunne 
klare seg selv. 

Når du mottar dette brevet er årets stevne i Ogada allerede igang. Brødre og søstre fra fjern og 
nær samles til møter i Giribe. Da det ikke er plass til alle i bygningene, må mange overnatte under 
åpen himmel. Husk å be for Daniel og brødrene som står i spissen for dette arbeidet. Be om at 
Herren skal velsigne det på en spesiell måte og at mange må bli møtt av Herren til frelse, utfrielse 
og legedom. 

Gjennom alle år har Daniel hatt en brann i sitt hjerte om å vinne sjeler for himmelen. Da 
Daniel som liten gutt vokste opp i Giribe var det ingen forsamlinger eller kristen virksomhet. Etter at 
Daniel hadde tatt imot Jesus begynte han å vitne for sin familie og venner, og 
dette var starten på virksomheten som idag teller mere enn 80 forsamlinger. 
Det har ikke alltid vært enkelt, men de har trofast virket med evangeliet. Med 
enkle midler, ofte til fots eller på sykkel forkynner de det glade budskap og 
mange blir frelst. Mange har aldri sett eller hatt en bibel og vi håper denne 
høsten å kunne samle inn midler til å kunne kjøpe inn bibler til utdeling. En 
bibel koster ca. 30 norske kroner.  
 Bonface Odhiambo, sønn av Joseph Mikami, forteller at det går bra 
med arbeidet på førskolen. Bonface har gjennom mange år hatt ansvaret for 
førskolen i Ogada, og han er meget takknemlig for all den hjelp som IRR 
Mission har gitt til dette arbeidet. I tillegg til Ogada drives det også førskoler i 
Dede, Namba Kodero, Manjera og Lwanda. 



 
  
 

 
 

India: Rebecca forteller at alt står bra til på barnehjemmet både med 
barna og arbeiderene. En av arbeiderene som sørger for at alt er i orden 
er Duraj. Han arbeider som vaktmester og altmuligmann og litt som 
bestefar for barna. Er det noe som er i stykker eller ikke virker, så er 
Duraj der og ordner opp. En fantastisk mann som gjør alt for at barna 
alltid skal ha det bra på alle måter.  
 Fortsatt er det ledige plasser, noe som gjør at vi kan ta imot nye 
barn som har behov i tiden fremover. Myndighetene har gitt oss en 
ramme på maksimalt 50 barn noe som gjør at Rebecca kan ta inn 
ytterligere 10 barn ved behov. En del av barna går på en skole rett i 
nærheten av barnehjemmet, mens de andre må kjøres med den nye 
minibussen inn til landsbyen noen kilometer unna. Spesiellt for de 
minste barna er det stor stas når barnehjemsbussen kommer for hente 
de på skolen. Da smiler de fra øre til øre og forteller stolt at det er «vår 
buss».  

På telefon fra India forteller Stephen at myndighetene stadig 
kommer med nye krav til kristne virksomheter. For en tid tilbake 
opplevde Stephen at et av hans byggeprosjekter i Dindugal ble 
sperret av myndighetene. Det var kommet inn klager og arbeidet 
med oppføringen av et nytt menighetsbygg ble stanset. Hvor 
lenge dette vil bli stanset vet han ennå ikke, men ber oss om å 
huske på dette i våre bønner. Dette er en menighet som hans 
svigersønn Michael har ansvar for. 

Som vanlig er  Stephen mye på reise og samler mange til sine seminarerer. Han forteller om at 
mange søker til møtene i Opendoor og at de tross myndighetenes strenge politikk opplever at flere 
søker Herren.  
 
Om få dager kommer også Nelson Varghese på besøk til 
oss her i Norge. Han kommer til å bli hos oss her i 
Fredrikstad et par uker i tillegg til besøk i Sverige, Danmark 
og flere andre steder i Norge. La oss be om at de møter 
han skal være med om må bringe resultater for himmelen. 
Her ser du ham sammen med sin kone Thara. 
 
  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.    
 
Misjonens muligheter. 
Vi ønsker at alle skal få et innblikk i hva misjonsarbeidet går ut på, og håper at disse 
kontaktbrevene er med på gi deg oppmuntring i din givertjeneste. Alltid har vi sett og kjent Herrens 
velsignelse i arbeidet, noe vi også ønsker at du skal få ta del i. Ved de gaver som du gir, er du med 
slik at misjonsarbeidet kan drives videre. La oss ta vare på og være med på dette. Takk fordi du er 
med og fortsatt vil være der med dine forbønner og dine offer.  
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


