
Adresse: Postboks 600, N-1612 Fredrikstad 
Bankgiro: 1000 11 79913 
Postbank: 0532 1320084 

Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.05.17 
 
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.  
 
Teamet som besøkte India i påsken hadde en fantastisk reise med besøk på barnehjemmet, 
møtekampanjer og mange rike opplevelser vi aldri vil glemme. Vi vil i dette brevet ta deg med på noe 
av det vi fikk oppleve på denne turen, men først siste nytt fra Kenya. 
 
Kenya: Takknemligheten over å få ny madrass, sengetøy og 
myggnett til alle barna er uendelig stor. Barna koser seg og er så 
utrolig takknemlige for det hjemmet som de har. Igjen må vi bare 
få takke deg som var med og gjorde dette mulig. Nå er 
påskeferien over og de er tilbake på skolen. Mange av barna er 
små og går også på den lokale førskolen som Bonface har 
ansvaret for.  

Han har sendt oss bilder opp hoppende 
glade barn som er så uendelig takknemlige 
for at de får mulighet til å gå på skole. I 
tillegg til selve undervisningen får de hver morgen en kopp te/velling før 
skoledagen starter. På de fleste skoler må barna gå hjem for å få lunch, men på 
førskolen til Bonface så får alle barna varm lunch. Det kan være ris, ugali, fisk, 
kylling eller annet kjøtt. Det gjør at de er opplagte til resten av skoledagen og får 
mye mer tid til å leke sammen. Det som mange ikke tenker over er at for mange 
av disse barna er dette kanskje det eneste de spiser i løpet av en dag. Mange 
familier har ikke mat til alle sine barn og da er det fint at vi kan være med å gi 
dem både frokost og lunch. Vi trenger flere som kan være med å hjelpe både 

skolebarna og barna på barnehjemmet. Ønsker du å være med eller kjenner du noen som kan hjelpe? 
100 kroner for å gi et barn skolegang på førskolen og 250 kroner for en barn på barnehjemmet. Vi er 
takknemlige for alle som vil være med og husk på på dette i dine bønner. 

Bonface er også en ivrig Herrens tjener. Hver søndag reiser han til sin forsamling nede ved 
Viktoriasjøen. Hans far, Joseph Mikami, var en salvet sanger og Bonface har den samme tjenesten. 
Gjennom sang og forkynnelse vinnes sjeler for himmelen. Nå er de i full sving med å sette opp et nytt 
menighetsbygg og han ber oss alel om å være med i forbønn for dette.  
 
India: Det var med forventning at vi (Daniel Flaten, Hannah Grønli, Nina Wilskog, Erik Wold, Tor Ivar 
Grønli og Øivind Flaten) den 6. april satte oss på flyet til India. Vel fremme i India ble vi møtt av våre 
nådesøsken på flyplassen ved midnattstid. Fra 1 varmegrad til 32 grader ble det en varm mottagelse. 
Sommeren i India var på full fremmarsj, noe vi skulle få merke de dagene vi var der. 
 Etter en god natts søvn ble vi hentet av Israel 
med minibuss og startet reisen til Ranipet. Ranipet er en 
by ca tre timers reise fra Chennai inn i landet. Her skulle 
vi være med på en stor utendørs møtekampanje. Mange 
menigheter i Ranipet stod sammen i dette arbeidet og de 
hadde gjort et fantastisk forarbeide. Plassen måtte 
ryddes, plattform, lydanlegg og stoler var leid inn. Siden dette lå litt utenfor byen var det satt opp gratis 



 
  
 

busser til møtene. Allerede første kvelden var det mer enn tusen på møte og mange søkte frem til 
frelse. Det var gripende å se utover folkeskaren fra plattformen. Da innbydelsen til forbønn gikk ut 
strømmet det frem en stor skare og hele teamet var med i forbønnstjenesten. Herren rakte ut sin hånd 
og rørte ved mange denne kvelden. 

Tidlig neste morgen dro Øivind, Nina, Hannah og Daniel en tur til 
barnehjemmet i Trivellore noen timers biltur fra Ranipet. Vi fikk en 
fantastisk dag sammen med barna og det var utrolig fint å se hvor 
harmonisk og bra det var på hjemmet. Arbeiderene var fantastiske med 
barna, noe vi både så og kjente. Både bygninger, plassen og rutiner var i 
sin skjønneste orden. Selv om temperaturen nærmet seg 40 grader 
forventet barna å leke med oss. Vi hadde med oss noen kosedyr, samt 
hoppetau og noen baller. Lek, moro og mye svette for oss alle den 

dagen. 
 På kvelden var vi tilbake i Ranipet og nytt møte. Enda flere stoler var satt ut og denne kvelden 
var det rundt 1500 mennesker på møte. Nyhetene om møtene i Ranipet nådde stadig flere mennesker 
og siste dagen var det rundt 2000 på møte. Forkynnelsen var klar og tydelig – omvendelse, frelse og 
helbredelse. Vi kjente hvordan Herren virket med og når innbydelsen nærmest løp de frem til forbønn. 
Gjennom disse møtene hadde mere enn 300 kommet frem til forbønn og mange av disse søkte frelse. 
Hva skal vi si? Våre hjerter er fylt av takknemlighet til Herren over å få være med på dette. Husk på 
disse i dine bønner og at de må få vokse i nåde og kjennskap til Jesus. 
 
Misjon er til velsignelse! 
Gud er god og velsigner oss i det arbeidet vi får være med på. Vi vil ta deg med videre på denne 
fantastiske reisen i neste misjonsbrev. Når du leser dette brevet har vi også hatt besøk av både 
Nelson Varghese og Stephen Devakumer her i Norge for å samtale om arbeidet videre.  

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 


