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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.11.15 
 
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 har vi fått noen bilder av barna som mottar nye oppbevaringsbokser for sine 

private eiendeler. De gamle boksene var i 
veldig dårlig forfatning så det var på høy tid 
å få kjøpt nye. Her ser du glade og 
fornøyde barn som har fått hver sin nye 
oppbevaringsboks med egen hengelås. 
Innfelt ser du hvor rusten den gamle 
boksen er. Barna ønsker å takke de som 
har sendt midler slik at det var mulig å 
kjøpe nye bokser. Samtidig ble det også tid 
til en liten fest, noe barna alltid vet å sette 
pris på. Denne dagen hadde barn og 
arbeidere tatt turen opp til Robert for å 
besøke ham. Der på tunet stod alle de nye 

boksene og bare ventet på dem. Etter litt lek, brus og noe å bite i dro de glade tilbake til 
barnehjemmet.  
 På telefon fra Giribe forteller Daniel at alt står bra til med både barn og arbeidere. Det går 
raskt mot jul og noen etterlengtene fridager for barna. Noen av de skal reise for å besøke slekt og 
familie, mens noen blir værende på barnehjemmet. Før den tid er det prøver, og for noen 
eksamen, på skolen før de kan ta ferie. La oss huske på disse barna i våre bønner. Mange har 
opplevd å miste en eller begge sine foreldre. De trenger virkelig all den omsorg og kjærlighet som 
de kan få. På barnehjemmet får de vokse opp i trygge rammer og med noen som bryr seg om 
dem. Fra skolen får vi melding om at barna gjør det bra, noe som gir gode muligheter for at de en 
dag skal klare seg selv og ta seg av sin egen familie. 

I forrige brev skrev vi om behovet for å bygge et eget bygg for dusj, vask og vask av klær. 
Vår bønn er at vi kan få inn ekstra midler slik at dette kan bli en virkelighet. Med bygg, vanntank, 



 
  
 

pumpe, rør og ellers alt som kreves av inventar må vi nok regne med at dette toalt vil koste ca 
syttifem tusen norske kroner. Stå med oss i bønn slik at midler kommer inn til dette. 

 
India: Rebecca forteller at alt står bra til på barnehjemmet både med barna og arbeiderene. På 
telefon fra India forteller Rebecca at prisene stadig stiger. Trivellore er i stadig vekst, noe som 
betyr at levestandarden øker og at vi må betale arbeiderene noe mer. Dette sammen med at den 
norske krona har blitt mindre verdt, gjør at det nå kreves mere midler for å drive barnehjemmet. 
Helt konkret betyr det at de månedlige utgiftene på barnehjemmet øker med ca 4000 kroner.  
 Når det gjelder Stephen så forteller han at 
vekkelsen går frem i Tamil Nadu. De opplever at mange 
søker til møtene og tar imot Jesus som sin Frelser. 
Arbeidet med matutdeling til de fattige barna i 
slumområdene bærer stadig fruker. Barna får høre om 
Jesus og bringer budskapet hjem til sine foreldre. Snart 
ser vi de på møte og flere bøyer sine knær for Jesus og 
tar imot ham i sine hjerter. Et fantastisk arbeide og noe 
som gleder våre hjerter. Evangeliet har fremgang hos 
våre nådesøsken. Her ser du Stephen Devakumar 
forkynne evangeliet på en av sine mange reiser. 
 I Cuddalore, hos Nelson Varghese, samles mange barn til leksehjelp, sang og 
bibelundervisning. Dette barnearbeidet drives på en fantastisk måte, noe som også resulterer i at 
flere voksne søker til møtene. Barna nær sagt drar med seg mamma og pappa, og de får oppleve 
at Jesus gjør en total forvandling i deres liv. Vi er veldig glad for å kunne være med å støtte dette 
prosjektet, og sender en stor takk til deg som er med og gir av dine midler.  
  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.    
 
Ønsker du skattefradrag 
For deg som ønsker det vil dine gaver bli innrapportert til skattemyndighetene. Dersom du benyttet 
denne muligheten i 2014 vil dette automatisk videreføres for i år. Dersom du ikke benyttet deg av 
dette tilbudet ifjor, men ønsker å gjøre det i år, vennligst ta kontakt med oss på epost eller telefon 
41200094. 
 
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. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


