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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.06.16 
 
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 telefon fra Kenya 
forteller Robert om at evangelistene 
nå er samlet på bibelskolen. Disse 
samlingene er til stor inspirasjon og 
velsignelse, og ikke minst til 
inspirasjon i det arbeidet som 
drives. Utfordringene er mange og 
det er godt å kunne komme 
sammen for å samtale, be og dele 
fellesskapet på denne måten. 
Daniel underviser og de lytter til 
budskapet med stor forventning. 
Selv om Daniel nå har passert 80 år 
står han på og forkynner med stor 
iver. Han brenner for å nå ut til nye 
mennesker og det er dette som 
også er hovedbudskapet til 

evangelistene. Vi må virke med evangeliet så lenge det er 
dag – natten kommer da ingen kan arbeide. De er kalt til 
tjeneste i Herrens vingård og deres høyeste ønske er å 
vinne sjeler for himmelen. La oss huske på disse i våre 
bønner. 
 Robert forteller videre at de nå opplever at regnet 
ennå ikke har kommet etter at de har plantet. De venter 
sårt på dette, og ber oss være med å be om at det må 
komme regn. Uten regn vil avlingene tørke bort og 
hungersnøden blir et faktum. 
Det vil da også gå utover 

kvaliteten og mengden av såkorn for neste såtid.  
På barnehjemmet står alt bra til med både barn og arbeidere. Jane og 
hennes medarbeidere gjør en fantastisk innsats for disse barna, noe 
de også vet å sette pris på. For dem er det dette som er deres hjem og 
stedet der de ønsker å være. De får vokse opp i trygge omgivelser og 
med kjærlighet og omsorg fra noen som er glad i dem. Det blir som en 
stor familie med mange søsken. Fra skolen får vi også inn rapporter 
om at barnehjemsbarna gjør det bra. For oss som har fulgt mange av 
barna siden de var helt små, er det fantastisk å få slike rapporter. De 
er takknemlige for at noen langt borte har gitt de denne fantastiske 
muligheten i livet. Et hjem, mat, klær og ikke minst skolegang.  

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 
hjemmet. På grunn av den voldsomme 
varmen er skolestart utsatt noe. I tillegg 
venter Rebecca også på besøke av de lokale 
myndighetene for å få den nødvendige 
godkjenningen for videre drift av 
barnehjemmet. Vi skrev i forrige brev at 
myndighetene stadig pålegger nye regler for 

drift av barnehjemmet. På telefon i dag forteller Rebecca at de nå forventer å få en godkjenning for 
fem år. Hun ber oss inderlige om å huske på dette i våre bønner. Malingen av bygningene 
utvendig har de også måtte vente med da det har vært tordenvær og regn hver ettermiddag. Dette 
arbeidet må være ferdig innen utgangen av året, så de har god tid til å få utført dette. Videre 
forteller hun at papirene fra det lokale brannvesenet, samt helsesertifikat nå er i orden. Som du 
sikkert forstår så er det mange papirer som skal være i orden for å drive et barnehjem. Vi er veldig 
glade og takknemlig for at det nå ser ut til at vi kan få dette for en fem års periode. Det vil gi oss 
større forutsigbarhet i den videre drift av barnehjemmet. Takk for 
at du fortsatt er med og ber for dette. 

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 er det full aktivitet og nå i 
mai måned har det vært bibelskole for barn. Daglig kom de til møtelokalet og fikk undervisning, 
sang og mat. På denne måten når de ut med evangeliet, ikke bare til barna, men også til deres 
familier.  

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.    

 
Polen:  Vi er stadig i samtaler med Alfred Richter, og Alfred 
forteller at de nå legger planer for sommerens leire på Zelazno. 
Mange har opplevd å få møte Herren nettopp på Zelazno, og vi 
ber om at de leire som arrangeres der i år også kan være til 
velsignelse for både barn og voksen. La oss be om at sjeler 
vinnes for himmelen i sommermånedene. 

 
 
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 


