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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.11.16 
 
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: Vi har i tidligere brev skrevet om den forferdelige tørken som har rammet områdene ved 
Viktoriasjøen. Bildene vi har fått viser hvordan avlingene er tørket fullstendig bort og som igjen 
fører til at mange vil sulte. Spesielt hardt vil det gå utover enkene som ikke har noen annen måte å 
forsørge seg på enn de små jordlappene som de dyrker. Forrige måned sendte vi ut noe midler slik 
at de kunne ha en utdeling til enkene. Samme dag som utdelingen fant sted fikk vi en fantastisk 
rapport fra Robert Masaga, 
sammen med noen bilder. 
Han skriver: 
 
 Omkring 200 enker 
kom i dag til menigheten i 
Ogada for å være med på 
matudelingen. 
Matsituasjonen i Giribe er 
forferdelig, men til tross for 
dette så er Gud så uendelig 
god. Vi må i sannhet si at 
Gud må velsigne brødre og 
søstre som føler med vårt 
folk her i Kenya. 
Hungersnøden har rammet 
oss veldig hardt. På bildene 
kan du se hvordan enkene 
synger seiersanger om at 
Herren regjerer. Midlene vi 
fikk har blitt mangfoldiggjort 
slik at vi kunne gi til mange. 
Hilser dere med Hebreerne 
13:3 «Husk på dem som er 
i fengsel, som om dere var 
fanger sammen med dem, 
likeså dem som blir 
mishandlet, for dere har jo 
selv et legeme!» 
 
Det er alltide vondt å høre 
når din bror og søster lider. 
Bildene av jorder hvor 
maisplantene er fullstendig 
inntørket og hvor det ikke 
finnes noe grønt å se. Da 
vet du at det vil bli en 
vanskelig tid i månedene som ligger foran. Brønner og dammen i Giribe er fullstendig inntørket og 
de må nå gå 4 kilometer for å hente vann. I stekende sol så kan man jo forestille seg hvordan det 
er. Vi her i IRR Mission ønsker å hjelpe våre nådesøsken så langt vi har mulighet og ber deg om å 
stå med oss både med dine midler og bønner. Be om at Herren må åpne himmelens sluser både 
med midler og ikke minst med regn for våre nådesøsken.  
 



 
  
 

India:  Rebecca reiser hver uke flere ganger til barnehjemmet. 
Det er i år tyve år siden vi kom i kontakt med Rebecca og 
Stephen. Støtten fra Olav Stavli hadde sluttet å komme etter at 
han døde, og hans enke Bertha klarte ikke å følge opp dette 
arbeidet. Hun spurte i 1996 om ikke vi kunne overta dette og 
det var starten på et fantastisk arbeide i India. Det ble bygd et 
nytt barnehjem i Trivellore og i årene som har gått har mange 
barn fått vokse opp her. Et trygt sted med noen som bryr seg 
om de og i tillegg få gå på skole. På bildet ser du Stephen på 
besøk hos Bertha Stavli – en bønnens kjempe! 
 Nå nærmer det seg snart jul og det er tid for eksamen. Som barn flest er ikke det noe de 
gleder seg så veldig til, men julen er et stort høydepunkt. Da får de mulighet til å reise hjem til slekt 
og familie. Med seg i kofferten har de mange rike opplevelser og et budskap om Jesus å bringe til 
sin familie. Mange har blitt vunnet for himmelen nettopp gjennom hva disse barna har brakt med 
seg hjem. Vi ber deg om å huske på både barn og arbeidere og at Jesus må få bruke disse små 
«evangelistene».  

Hos Nelson Varghese 
i Tambaram er hans sønn og 
svigerdatter aktivt med i 
arbeidet. Nelson Jr. som han 
heter virker med både med 
forkynnelse og arbeide blant 
de unge. Både Nelson Jr. og 
hans kone har vokst opp i 
menigheten og kjenner et 
sterkt kall til å bringe arbeidet 
videre. Det er fantastisk å få 
være en del av dette 
arbeidet, og se hva Herren 
gjør i India. Med et kall fra 
Herren virker de med 
evangeliet og mange sjeler vinnes for himmelen. Nylig fikk vi dette bilde fra et av møtene hos 
Nelson. Fantastisk å se så mange som lovpriser Herrens navn. Husk på våre nådesøsken 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. Kontakt oss gjerne 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.    
 
”Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere  ut til sin høst!” 
Dette ordet er hentet i fra Mat. 9,38 og minner oss om å be Herren drive ut arbeidere. Er det noe 
som trengs i dag, er det villige hender til å stå i tjeneste for Herren. Det kan koste på, men det er 
en underbar velsignelse å få være med å leske andre.  
 Vi tror at alle vil være med å hjelpe oss for at dette arbeidet skal lykkes. Alle gaver er 
kjærkomne, og hva man kan få utrettet for noen få kroner er ufattelig. Må Herren rikelig velsigne 
deg og dine nærmeste, og takk for dine forbønner og gaver til arbeidet. 
 
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


