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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.02.17 
 
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 måneden som har gått vært i kontakt med flere av brødrene i 
Kenya. Nashion Ogicho, sønn av John, Daniel Masagas bror, virker med 
evangeliet i Mombasa. Nashion er en bror vi har lært å kjenne gjennom mange 
år og som trofast virker med evangeliet. Når det er kampanjer og stevner er han 
alltid på plass og tolker i møtene. Her forkynnes det på stammespråket Luo og 
Nashion oversetter til Swahili. Enkelte ganger så bytter forkynneren til Swahili og 
da oversetter han til Luo.  
 Nashion flyttet tidlig til Mombasa og jobbet som elektrikker, mens han på 
fritiden virket med evangeliet. Etter som tiden gikk vokste det frem en forsamling 
og hele familien virker nå med i møtene. For oss i IRR Mission er dette til stor 
inspirasjon og vi håper å få anledning til å besøke ham og hans forsamling ved neste misjonsreise.  

Bonface Odhiambo, som dere 
kjenner godt fra førskolen, virker også 
mer enn før med evangeliet. Her er han i 
aksjon og forkynner friskt evangeliet om 
den levende Jesus. Han opplever 
fremgang i sin forsamling og han håper 
at vi kommer og besøker ham på vår 
neste misjonsreise. I ukedagene arbeider 
han med førskolen og i helgene virker 
han med evangeliet. Bonface er en 
fantastisk bror som brenner for det kallet 
som Herren har lagt ned i hans hjerte. La 
oss huske på å be for ham og hele hans 
familie. 
 Han forteller at alt står bra til på 
førskolen både med lærere og barn. 
Barna er ivrige og gjør det veldig bra på 
skolen, noe som vi får rapporter om når 

de går videre på den offentlige skolen. De er takknemlige for den hjelpen de får og retter en stor takk 
til deg som er med å gjøre dette mulig. 
 Slutten av fjoråret var på mange måter veldig vanskelig for våre nådesøsken i Giribe. Tørken 
rammet hardt og mesteparten av avlingene uteble. Når avlingene svikter betyr det at prisene stiger og 
tilgangen på matvarer blir mindre. Det er ikke enkelt å vite hva man skal gjøre, men la oss be Herren 
om visdom til å hjelpe på den beste måten. Vi vet at når regnet først kommer, så kan det komme mye 
vann. En av de tingene vi nå ser på er muligheten for å kjøpe inn store vanntanker for å samle opp alt 
regnvannet fra takene. Vi vet fra andre steder i Kenya at mange har blitt hjulpet på denne måten. Det 
er da snakk om tanker fra 6000 liter og oppover. Dette vil da kunne være med å hjelpe slik at de får 
vann både til matlaging, vask og renhold, ja kanskje litt til dyra også.  
  



 
  
 

India: Fra India forteller både Rebecca, Stephen og Nelson om en fin utvikling i arbeidet. Stephen 
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. 
 Også hos Nelson er arbeidet i fin vekst. Arbeidet i menigheten hos Nelson bringer stadig frukt 
og nye mennesker søker inn til møtene. I Cuddalore er det mange som søker til møtene. Arbeidet 
blant barna har gitt frukter og forsamlingen vokser stadig. Det har ikke vært så enkelt å skaffe midler til 
å drive dette prosjektet den senere tiden, men vi har ved Guds nåde sett at midler har kommet inn slik 
at vi fortsatt kan hjelpe våre nådesøsken i Cuddalore. Stå fortsatt med oss i forbønn for dette arbeidet. 
 På barnehjemmet går dagene 
som vanlig. Det er fred og harmoni 
mellom både barn og de som arbeider 
der. Rebecca er ute på barnehjemmet 
flere dager i uken, og sammen med 
Bama og de andre arbeiderne gjør de 
sitt til at alle trives på den beste måten. 
Vi skrev litt i forrige brev om behovet for 
å utbedre skader etter det voldsomme 
uværet. Arbeidet med dette pågår for 
fullt og vi håper at det skal være ferdig 
om kort tid. Det er også andre mindre 
vedlikeholdsarbeid som må gjøres. 
Uvær, slik som de opplevde nå ved juletider, medfører ekstra slitasje på bygningene.  

Hver eneste måned samler Stephen flere hundre barn i slumområdene i Chennai. De synger 
og forteller om Jesus, samt at alle barna får et måltid mat. Dette er mange som ønsker å få være med 
på dette og gjennom disse barna når de inn til foreldrenes hjerter med evangeliet. Mange av barna 
kommer fra svært fattige kår og gleden er stor når de kan få seg et godt varmt måltid med mat.  

 
Mange er med å støtte arbeidet på barnehjemmet i Trivellore, men vi trenger også 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 kr. 250 til vårt kontonummer som du finner øverst på misjonsbrevet. Ønsker du å gi en 
engangsgave til vårt arbeide kan du bare merke den med Kenya, India eller helt åpen. Gaven vil da 
benyttes der det er behov eller til det formålet som du skriver på din innbetaling.  
 
Rekk ut en hånd! 
Det er alltid en velsignelse å få være med å hjelpe andre. Våre tanker nå går i første omgang til våre 
nådesøsken i Kenya. Situasjonen er nå kanskje enda vanskeligere enn i januar, og vi gjentar her vårt 
opprop om å rekke ut en hjelpende hånd. Om du har anledning til å gi en gave til dette, merk den med 
”Mat Kenya 2008” på din innbetaling. Behovene i India er også store og vi vil sette i gang dette 
arbeidet i takt med de midler som kommer inn. 

Vi her i IRR Mission vil rette en spesiell takk til alle som er med å gi av sine midler til misjonens 
sak. Gjennom mange år har forsamlinger og enkeltpersoner stått trofast med, og dette ønsker vi å 
takke Herren for. 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 


