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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.02.18 
 
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 flere ganger i måneden som har 
gått vært i kontakt med Kenya. På telefon har vi 
snakket med både Daniel og Robert og Daniel blir 
stadig sterkere etter en sykdomsperiode før jul. 
Nylig hadde de en kampanje og på bilde ser du 
Robert forkynner evangeliet. Robert fortalte at 
mange ble frelst og løst i disse møtene og Herren 
var mektig til stede. Vi er takknemlige for at 
brødrene står på og virker med evangeliets kraft. 
Markene er hvite til høst og mange sjeler skal 
reddes for himmelen. Husk på dette i dine bønner. 
 Vi har også vært i kontakt med Bonface og 
han har nylig sendt oss dette bilde fra førskolen. 
Glade og fornøyde skolebarn som er takknemlige 
for at de får mulighet til å gå på skole. En stor takk 
til deg som er med og gir av dine midler så barna får skolegang, frokost, lunch og nødvendig 
skolemateriell. Hvert eneste år kommer det nye barn til skolen og de som er klare får begynne på 
barneskolen. Gjennom alle de årene vi har vært med å støtte skolen har barna fra førskolen i Ogada 
vist gode resultater. En stor takk til Bonface og hans lærerteam på førskolen. 

På barnehjemmet er det nå 31 barn (som du ser på bilde her) og vi arbeider i skrivende stund 
med å få klar journaler på 
alle barna. Som vi skrev i 
forrige misjonsbrev er det 
mye arbeid som nå må 
gjøres med både bygninger 
og inventar. Blant annet må 
hele taket byttes ut og 
blikkplater med god kvalitet 
er relativt kostbare. Maling 
både ute og inne må også 

gjøres og du forstår da sikkert at dette vil koste. Vi takker for 
alle som er med og hjelper barna og ber deg om å huske på 
dette i forbønn.  

 
India: Flere av ungdommene i fra OpenDoor i Chennai tok 
turen ut til barnehjemmet for å være med på barnemøte 
sammen med barna. Det ble mye latter, lek og moro denne 
dagen. Mange bibelhistorier ble tatt frem og barna fikk også 
nye klær. Rebecca tok mange bilder og vi tar med noen av 
disse her. Hun forteller at det står bra til med både arbeiderene 
og barna. Nylig hadde de også besøk av helsepersonell for å 



 
  
 

sjekke at alt stor bra til med alle barna. Det var måling av høyde, vekt og en 
sjekk av allmentilstand til alle barna. Ikke noe å utsette på noen her sa legen, 
noe som både Rebecca og vi selvfølgelig er veldig glade for.  
Under vårt besøk i India i fjor besøkte vi blant annet arbeidet som drives i 
Cuddalore. Det er et arbeide som ble startet etter tsunamien i 2004 hvor vi 
ønsket å hjelpe barn i familier som ble hardt rammet av denne hendelsen. De 
får leksehjelp, bibelundervisning, sang og mat. Gjennom dette arbeidet har det 
også vokst frem en menighet med møter hver søndag. Cuddalore ligger ved 
kysten og er et fantastisk vakkert sted. Her leier vi et hus og vi ble møtt av 60 
glade og overbegeistrede barn når vi kom dit. Det var utrolig gripende å høre 

barna synge og fortelle hva dette stedet betyr 
for dem. En av jentene fortalte at hun var født 
med hull i hjertet, men at hun etter forbønn 
var blitt fullstendig helbredet. Flere andre 
fortalte også gripende om hva Jesus hadde 
gjort i deres liv. Gjennom disse barna har de 
nådd inn til foreldrene og slik vokser 
menigheten.  
 Barna rørte ved våre hjerter på en 
spesiell måte og vi kjente at tårene trillet 
nedover våre kinn. Tenk deg hva dette stedet 
betyr for disse barna og deres familier. 
Gjennom lengre tid hadde det vært vanskelig 
å få inn midler til dette, men i møte med 
barna kjente vi at Herren utfordret oss. 
Stedet de nå har er snart for lite og vi vil 

trenge et større sted. Vi ønsker derfor å dele dette med deg og be deg om å be inderlig til Herren for 
Cuddalore. Vi trenger et nytt og større sted og det eneste vi vet er at det trengs mye midler for å få 
dette til. Det beste er om vi kan få kjøpt vår egen tomt og sette opp et helt nytt bygg. Vi vil i tiden som 
kommer arbeide med å se på hvilke muligheter som finnes i området og så snart vi vet noe mer vil vi 
dele det med deg her i misjonsbrevet. 

Vedlagt dette brevet følger også årsoppgaven for den gaven du har gitt til vårt arbeide i 2017 
dersom du har bedt oss om det. Dersom du ennå ikke har gitt oss beskjed om at du ønsker dette, har 
du fortsatt anledning til å få dette med om du kontakter oss innen 25. februar. 
 
Det nytter å hjelpe! 
Et besøk på misjonsmarken setter i gang mange tanker. Når du med egne øyne får se nøden og 
behovene hos mennesker, kan du ikke bare lukke dem - du må bare hjelpe. Da er det fint å se den 
gleden som stråler frem fra et takknemlig menneske som mottar hjelp. Bibelen forteller oss også at vi 
skal hjelpe våre medmennesker, om det så bare er et glass kaldt vann. Vi vil oppmuntre deg til fortsatt 
å være med og Herren skal velsigne deg på en spesiell måte. 
 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 


