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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.03.16 
 
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: På barnehjemmet står alt bare bra til. Vi har tidligere skrevet om 
behovet for å sette opp dusjrom for både guttene. Planen er å sette opp 
dette bygget med murstein og å montere dusjer og vasker i begge rom. 
Med borevann og brønn er planen videre å montere elektrisk pumpe, 
montere en stor vanntank, samt å legge rør inn til det nye dusjbygget. I 
og med at dette bygget ligger litt lavere enn vanntanken vil det bli 
tilstrekkelig trykk slik at dusjene virker slik de skal. Vi vil også vurdere 
om det skal monteres en litt mindre tank slik at vannet kan varmes opp 
på dagtid. Totalt vil dette arbeidet koste ca femtittusen kroner for både 
pumpe, vanntank og nytt dusjrom. Vi minner igjen om dette prosjektet og 
ber deg stå sammen med oss i forbønn for dette. 

Når det gjelder 
førskolen forteller 
Bonface at flere av de 
største barna nå har 
startet på grunnskolen. 
Behovene i førskolen 
er store. I tillegg til 
innkjøp av 
skoleuniformer og 
skoleavgift, håper vi å 
kunne hjelpe til med en 
del nye skolebøker 
både for lærere og 
barn.   

Vi ber deg også 
om å hjelpe oss med å 
få flere faddere for barn 
både på barnehjemmet 
og på førskolen. I dag 

er det 32 barn på barnehjemmet i tillegg til fem arbeidere. Det er mange munner som skal mettes, 
de skal ha seng, klær og skolegang. Kjenner du noen som kunne tenke seg å bli fadder for et av 
disse barna? Vi er takknemlige for alle som vil være med å ta ansvar for et barn. Et fadderbarn på 
barnehjemmet koster kr. 250 pr. måned, en arbeider 500 kr. pr. måned, mens du kan hjelpe et 

barn med førskole for 100 kroner i måneden. Da får de mat, uniform og 
skolegang.  
Evangelistene står på som aldri før og forkynner evangeliet med friskt 
mot. Vi mottok nylig en epost fra Bonface Odhiambo hvor han forteller 
fra møtene i menigheten som han står ansvarlig for. De opplever en fin 
tid og mange søker til møtene og blir frelst. Videre forteller han at de i 
hvert møte ber for oss her i IRR Mission, noe vi er veldig takknemlige 
for. Vi er takknemlige for at Bonface sa ja til det kallet som Jesus har gitt 
ham og ber om at du må huske på ham i dine bønner. Som sin far så er 
Bonface en fantastisk sanger og sammen med sangen forkynner han 
evangeliet og mange opplever å få sine liv forvandlet. 

 



 
  
 

India: Fra India forteller både Rebecca og Stephen om en fin 
utvikling i arbeidet. Stephen forteller at han fortsatt benytter mye 
av sin tid til å besøke de ulike forsamlingene som står med i 
Opendoor, og forteller om vekst i arbeidet. Stadig flere 
mennesker søker til møtene, og mange vinnes for himmelen. 
 Vi skrev i forrige brev at Erik Wold med team hadde 
besøkt barnehjemmet i Trivellore. De fortalte at alt stod bra til 
både med arbeidere og barna. Det er nå 15 gutter og 21 jenter på 
barnehjemmet. På telefon forteller Rebecca at de merker at den 
norske krona er mindre verdt samtidig som prisene i India også 
øker. På grunn av dette har vi derfor vært nødt til å øke de midler 
vi sender med 25%. I tillegg til dette er det også en del 
vedlikeholdsarbeid som står for tur. Spesielt maling av 
bygningene utvendig må gjøres dette året. Det voldsomme 

regnværet tærer enormt på bygninger, så 
det er noe som må prioriteres. 
Myndighetene har jevnlig kontroll og 
setter også krav til bygningenes standard.  

Mange er med å støtte arbeidet 
på barnehjemmet i Trivellore, 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. For deg som benytter internett, så 
finner du oss på www.facebook.com/irrmission. Her ligger det både tekst, bilder og noen korte 
videofilmer. Dersom du ikke har tilgang selv, så spør gjerne om noen kan vise deg dette. En fin 
måte å fortelle mennesker om det arbeidet som IRR Mission driver. 
 
”Nytter det å hjelpe?” 
Jesus sier selv i Mt. 28 disse kjente ord: ”Gå derfor ut ...”. Dette er en befaling til oss om å være 
med å vinne sjeler for himmelen. Når vi hører om hva som skjer ute på misjonsmarken, må vi 
takke Jesus for hva han gjør. Sjeler blir frelst og vunnet for himmelen og barna på barnehjemmet 
får høre om Jesus. 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. Vi håper at dette brevet har vært til inspirasjon for deg og din familie. Ta gjerne en 
kopi og del dette også med dine venner og kjente. Om du er i kontakt med noen som ønsker å 
motta misjonsbrevet så gi oss beskjed om dette.  
 Ønsker du å være med å ofre av dine timelige midler til noe av dette arbeidet så vit at 
Herren velsigner en glad giver. Ønsker du å gi spesielt til et prosjekt, skriv det i merknadsfeltet på 
din innbetaling. Forøvrig følg også med på våre nettsider www.irr.no.  

Vi her i IRR Mission vil rette en spesiell takk til alle som er med å gi av sine midler til 
misjonens sak. Takk for dine midler og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg, og må Herren 
rikelig velsigne deg og dine tilbake. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


