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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.06.17 
 
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. Vi vil i dette brevet ta deg med videre på vår reise i India, men først 
siste nytt fra Kenya. 
 
Kenya: Vi har i tidligere brev skrevet 
om den forferdelige tørken som har 
rammet områdene ved Viktoriasjøen. 
Robert Masaga forteller nå at 
situasjonen er meget vanskelig og vi 
oppmuntrer deg til å rekke ut en 
hjelpende hånd. 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. Vi har 
tidligere sendt ut noe midler, men 
behovet er fortsatt enormt stort. Robert 
sendte oss dadenne rapporten: 
 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:  Vi fortsetter å dele fra vår reise også i dette brevet. Kampanjen i Ranipet, som vi skrev om i 
forrige brev, var noe vi sent kan glemme. Sjelers frelse, forløsning og utfrielse var noe som har satt 
dype spor i våre hjerter. På en fantastisk måte fikk vi kjenne hvordan Herren virket med og møtene 
som fulgte var ladet av Guds kraft. Allerede dagen etter avslutningsmøte besøkte vi en av OpenDoor 
menighetene i Arani. Møtelokalet var fullstappet med folk både inne og ute. Et fantastisk møte og vi 
fikk kjenne Guds kraft virke på hele forsamlingen. Mange søkte frem til forbønn i ettermøte. 

Her leder Stephen Devakumar sangen i møte. I døråpningen ser du mennene som sitter på utsiden. 
Nærmere 400 mennesker var samlet denne mandagskvelden og vi fikk virkelig kjenne at Herren virket 
på dette stedet. 
 Fra et herlig møte i Arani gikk turen neste dag videre til Yellagiri hvor vi skulle ha en fridag. Det 
skulle vise seg at den turen kom til å ta litt ekstra tid. Med gradestokken på vel 40 grader og sola 
stekende høyt på himmelen ble det bråstopp da lufta gikk ut av det ene bakdekket. Dekket var så 
varmt at man kunne se at det røk fra dekket. Hadde vi kjørt litt til hadde nok hele dekket tatt fyr. En ny 
opplevelse for oss og vi måtte søke ly fra den sterke sola under et stort tre der midt ute på motorveien. 
Noen timer senere var vi igjen på veien og sent på kvelden var vi endelig fremme i Yellagiri. Her ble 
det par dager med seminar og litt hvile før vi satte kursen for barnehjemmet i Trivellore. 

For nøyaktig to dager siden fikk vi endelig den etterlengtende beskjeden fra 
myndighetene – godkjenning for å kunne drive barnehjemmet i fem nye år. 
Det gir oss muligheter for å kunne ha 23 jenter og 23 gutter, totalt 46 barn på 
barnehjemmet. Rebecca forteller at det er mange som har ventet på dette og 
vi er takknemlige til Herren for at vi endelig har fått dette dokumentet. Det 
betyr også at vi vil trenge flere faste faddere for barna. På barnehjemmet får 
de mat, klær, skolegang og kjærlig omsorg. Vær du også med å spre dette 

behovet blant dine venner og din familie. Å være fadder koster 250 kroner i måneden.   
  
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 også i neste misjonsbrev hvor det blir mer fra barnehjemmet og ikke minst det 
fantastiske prosjektet som drives i Cuddalore. Det ble et besøk som berørte dypet av våre hjerter. 

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 


