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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.09.15 
 
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 også denne måneden vært i kontakt med våre nådesøsken i Kenya. Når det gjelder 
barnehjemmet så er behovene større enn hva vi skrev om i 
forrige brev. Oppbevaringsboksene som barna benytter til sine 
klær og private eiendeler holder på å ruste opp som du ser på 
bildet. Her oppbevarer de sine klær og andre minner som de 
har med seg fra familien. Dette er kjært for barna og noe de 
gjør alt de kan for å ta vare på. For noen år tilbake hjalp vi 
barna med å rydde litt i boksene sine. Det var ikke alle klærne 
som var hele og vi tenkte at det var bare å kaste den hullete T-
skjorta. Da så den lilla jenta på oss med store øyne og det var 
nesten så vi kunne se tårene i øyekroken. For henne var dette 
et kjært minne, noe av hennes identitet, som hun hadde fått med seg hjemmefra. Denne 
opplevelsen ble en skikkelig lærepenge for oss og det som vi ser som ubrukelig er for disse barna 
en skatt. Nå må boksene byttes ut og vi håper at du vil være med å hjelpe oss. For noen få tusen 
så vil alle barna få hver sin nye oppbevaringsboks. 
 Foruten disse boksene er det behov for nye klær, sko, vaskebaljer, håndklær og 
såpeartikler. Videre må det kjøpes inn kjøkkenutstyr, senger repareres og generellt vedlikehold på 
bygningene. Alt dette koster, men vi vil at alle barna skal ha et trygt og godt hjem og ikke mangle 

noe. Vi er takknemlige for alle som er med og hjelper disse barna. 
Førskolen som IRR Mission støtter har nå akkurat startet opp igjen etter 
sommerferie. Også her er det behov for innkjøp av skolemateriell som lærerbøker, 
skrivebøker og skriveutstyr. Bonface uttrykker sin takknemlighet for den støtte som 
gjennom en årrekke har kommet fra IRR Mission nettopp til førskolen. Det har vært 
og er en uvurderlig hjelp for alle de små barna i Giribe og de andre små landsbyene 
som det drives førskole. 

 
Også dette året kom 
de fra fjern og nær for 
å være med på det 
store stevnet i Ogada. 
Lokalet er altfor lite så 
møtet må avholdes 
ute under åpen 
himmel. Noen har 
med seg paraply - 
ikke for å holde 
regnet borte, men for 
å ta av for den varme 
sola. Det er både 
bibelundervisning og 
vekkelsesmøter 
nesten natt og dag. 
Mange tar imot Jesus 
som sin Frelser og 
flere opplever å bli fri 
fra sykdom og 
åndsmakter. 
 



 
  
 

 
 

India: Rebecca forteller at alt står bra til på barnehjemmet både med barna og arbeiderene. Det er 
nå totalt 41 barn på barnehjemmet, 21 gutter og 20 jenter. På telefon forteller Rebecca at det 
jevnlig holdes møter med de lokale myndigheter. Kravene til å drive barnehjem blir stadig 
strengere og myndighetene skjerper hele tiden regelverket. Dette medfører endel ekstraarbeid for 
både Rebecca og Stephen, men så langt har det bare kommet positive tilbakemeldinger fra de 
representanter fra myndighetene som har besøkt barnehjemmet.  
 Rebecca forteller videre at arbeiderene gjør en fantastisk innsats for at barna skal ha det 
bra på alle måter. Ved siden av skolearbeidet er det mye tid til lek og de voksne er ofte med i leken 
til stor begeistring fra barna. 
 Stephen er mye på reise ifm. 
med seminarer og møter i de mange 
OpenDoor forsamlingene han har i Tamil 
Nadu. I tillegg har han også ansvaret for 
hovedforsamlingen i Chennai slik at 
dagene ofte er hektiske. Hvile gjør han 
som regel på de mange togreisene 
mellom byene. Noen turer til 
barnehjemmet blir det også når det er 
viktige møter der. Stephen forteller at til 
tross for myndighetenes motstand mot 
de kristne, så går vekkelsen frem. Det er 
en lengsel hos mange mennesker etter å 
få oppleve en forvandling i sine liv og 
mange lukker opp hjertedøren for Jesus. 
Husk på Stephen og Rebecca i dine bønner. De trenger mye forbønn i det arbeidet som drives. 
 Nylig har vi også hatt besøk av Nelson Varghese fra India. Som vi har skrevet om tidligere 
mistet han sin datter Julie nå i våres. Dette har vært og er fortsatt vanskelig både for Nelson, hele 
familien og forsamlingen i Tambaram. IRR Mission har gjennom flere år støttet det arbeidet som 
han driver, men har den senere tiden ikke hatt anledning til dette. Det arbeides nå med å få på 
plass faste månedlige givere, slik at vi igjen kan hjelpe vår bror i det arbeidet han står i. Husk på 
ham i dine bønner. 
  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.    
 
”Nytter det å hjelpe?” 
Igjen minner vi om at det nytter å hjelpe. Jesus gav oss et budskap om at vi skulle gå ut (Mt. 28). 
Gjennom det som du har fått lese i dette misjonsbrevet kan du se at det nytter å hjelpe. Det er 
gripende å lese om hva Herren gjør på misjonmarken og det forteller oss at det nytter å hjelpe. 
Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Herrens velsignelse er ikke langt unna, og vi er 
glad for det som han gjør. Jesus er stor og han har i sannhet all makt i himmel og på jord. Den 
hjelp som du og jeg kan får være med å gi, skaper resultater for evigheten – det nytter å hjelpe. 
 Takk for dine gaver og forbønner i det arbeidet som drives, og må Herren rikelig velsigne 
deg og dine. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


