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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.05.18 
 
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: Gleden var stor hos våre Kenyanske 
nådesøsken da vi kom til Giribe nå i April 
måned. Torhild Dahle og Øivind Flaten har vært 
på misjonsreise fra 6 - 15. April. Et fantastisk 
gjensyn med vår kjære bror Daniel Masaga. 
Selv om han ikke hadde så mye krefter var 
gjensynsgleden stor og vi fikk mange fine 
stunder sammen med han under vårt opphold. 
Som alltid var han opptatt av evangeliet og det 
manglet ikke på fremtidsplaner. Han minnes 
alle de fantastiske turene til Norge, Sverige, 
Danmark og Polen. Han var så utrolig glad og 
takknemlig for alle nådesøsken som husker på 
ham i sine bønner. Vi har med hilsninger til dere alle fra både Daniel og vennene i Giribe. 
 Etter en lang reise og noen få timers søvn var det rett på møte i Ogada. Vi kom til Giribe 
sent lørdag kveld og søndag formiddag var det møte. Lokalet var fylt til trengsel og det var et 
fantastisk møte. Sang og forkynnelse om en Jesus som har omsorg for sine barn. Herrens kraft var 
mektig til stede og mange søkte frem i ettermøte. Himmelen åpnet seg og vi fikk kjenne Guds kraft 

mektig – tårene satt løst i øyekroken denne formiddagen. 
 Etter møte gikk turen bort til barnehjemmet. Her ble vi møtt av 34 glade barn som hadde 
ventet veldig på at vi skulle komme. De hadde selvfølgelig vært med på møte og sang og danset 
for Herrens åsyn. Som vi har skrevet i tidligere brev er det store behov på barnehjemmet. Vi hadde 
med en del midler og det ble kjøpt inn nye skoleuniformer til alle barna, nye sko, nye badesko, 
såpe, tannpleieartikler og eget vaskefat til alle barna. Vi kjøpte også nye bord og benker slik at alle 
barna kunne sitte samlet inne ved måltidene. Vi hadde også med oss en del klær som de ble 
veldig glade for. Huskene ble reparert og fotball og håndball ble kjøpt inn. Kopper og kar var også 
dårlig så vi kjøpte inn kjeler, kokeutstyr samt tallerken og kopp til alle barna. Kjøkkenhytta var også 
dårlig, så her ble det kjøpt inn nye vinduer, dør og nytt tak. Det ble også kjøpt inn flere 
oppbevaringsbokser for klær og private ting.  



 
  
 

Selve barnehjemsbygget trenger også sårt en fornyelse, både utvendig og innvendig. Takplatene 
bør byttes, vinduer repareres, skader på mur utbedres og ikke minst maling. Det er også mange 
munner som skal ha mat og vi håper på at flere kan ta ansvar som fadder for et eller flere barn. 
Jane og hennes arbeidere gjør en fantastisk innsats med barna. Barna er utrolig fornøyd, noe de 
også selv ga uttrykk for.  Det ble selvfølgelig også en fest for barna og vi lot de selv bestemme 
menyen. Til stor glede for oss nordmenn ble det Tilapia (fisk), ris og grønnsaker. Brus hørte også 
med.  
 Det var mange opplevelser på denne turen og det ga virkelig inspirasjon til å stå på for 
misjonens sak. Vi fikk være med på så mye disse dagene og i neste brev kan du lese mere om vår 
spennende reise til Kenya. 
 
India: Mai måned er feriemåned i 
India. På telefon fra India forteller Til 
tross for dette er det mange som 
samler seg til møtene. Den første 
ferieuka benytter menigheten til å 
arrangere Feriebibelskole for barn 
(VBS kaller de dette). Her er det sang 
og bibelundervisning, og hver dag 
avslutter de med et måltid mat. Mange 
av barna som deltar på dette kommer 
fra hindubakgrunn, og på denne 
måten når de ut med evangeliet til 
mange familier.  
 På barnehjemmet i Trivellore er det nå sommerferie og barna er hjemme hos familie og 
slektninger på ferie. Tiden frem til ny skolestart i juni blir benyttet til klargjøring og tilrettelegging for 
at barna kommer tilbake. Nær sagt daglig kommer det henvendelser om barn som ønsker en plass 
på barnehjemmet.  

Cuddalore er stedet Herren har lagt på våre hjerter og vi ser med spenning frem til hva som 
vil skje på dette stedet. Behovene er mange og vi har lagt alt dette i Herrens hender. Under Erik’s 
besøk nå i påsken fikk han også være med på et møte i forsamlingen i Cuddalore. Det var til stor 
inspirasjon og oppmuntring for våre nådesøsken i Cuddalore. Mange barn får en uvurderlig hjelp 
på dette stedet – husk på disse barna 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. Kontakte oss på telefon 41200094, sende oss en e-post på 
irr@irr.no eller et brev. Du kan også innbetale din gave direkte til vårt kontonummer som du finner 
øverst på misjonsbrevet.    
 
Misjon – muligheter til å nå ut med evangeliet. 
Vi ønsker at alle skal få et innblikk i hva misjonsarbeidet går ut på, og håper at disse 
kontaktbrevene er må og oppmuntrer deg i din givertjeneste. Alltid har vi sett og kjent Herrens 
velsignelse i arbeidet, noe vi også ønsker at du skal få ta del i. For de av dere som har fått 
anledning til å lytte til forkynnelse fra våre nådesøsken fra misjonsmarken, er det en spesiell 
velsignelse. Det er som en frisk duft som strømmer inn over våre liv.  

Ved de gaver som du gir, er du med slik at misjonsarbeidet kan drives videre. La oss ta 
vare på og være med på dette. Takk fordi du er med og fortsatt vil være der med dine forbønner og 
dine offer.  
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten     


