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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.01.19 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til det første kontaktbrev for IRR Mission i 2019. Vi gleder oss til å ta 
fatt på et nytt år, og vår bønn til Gud er at 2019 skal bli et år hvor enda flere sjeler kan vinnes for 
himmelen både på misjonsfeltene og her hjemme. På telefon fra Kenya og India har vi fått rapporter 
og hilsninger fra våre nådesøsken.  
 
Kenya: Våre brødre i Kenya står på og forkynner evangeliet 
som aldri før. De reiser rundt og avholder møter på mange 
markedsplasser i tillegg til møtelokalene. Robert Masaga er 
aktiv og forkynner evangeliet med Guds kraft og overbevisning. 
Her ser du han i et av møtene nå i Desember måned. Midt i 
bildet ser du også Philemon Obonyo, sønn av Phillip Obonyo, 
ivrig med i forbønn. Både Robert og Philemon er evangelister 
og har ansvar for hver sin forsamling. Det er fint å se at de nå 
tar ansvar og tar over etter sine fedre. La oss huske på de i 
våre bønner og med våre midler. 
Under vårt besøk i fjor fikk vi også se at byggingen av det nye 
forsamlingslokalet i Ogada var påbegynt. Det er et stort 
prosjekt, men våre nådesøsken har tro til Gud om at han vil stå 
med slik at lokalet snart skal stå ferdig.  
Førskolen er også i gang etter juleferien og skoleåret startes 
med at alle barna hjelper til med å få satt i stand 
klasserommene til det nye året. Pultene må ut, rommet sopes 
og rengjøres, noe barna er glade over å få være med på. Hver 
morgen får de en kopp velling og senere på dagen er det varm 

lunch. Alt dette er mulig gjennom den støtten som gis 
fra IRR Mission. Vi trenger flere faddere for skolebarna 
på førskolen og er takknemlige for alle som vil være 
med.  

På barnehjemmet har noen av barna besøkt 
slekt og familie nå i julen. Vi vet at mange av disse 
barna har mistet far, mor eller begge foreldrene. Det er 
ikke så enkelt, men på barnehjemmet får de oppleve å 
ha trygge rammer og noen som bryr seg om dem. I 
dag er det 32 barn på barnehjemmet i tillegg til fem 
arbeidere. En del vedlikehold må også gjøres dette 
året. Blant annet så må takplatene byttes ut, bygget 
males og en god del kjøkkenmateriale på også 
erstattes. Alt dette koster og vi ber deg om å være 

med i forbønn slik at midler kommer inn til dette. Det er mange munner som skal mettes, de skal ha 
seng, klær og skolegang. Kjenner du noen som kunne tenke seg å bli fadder for et av disse barna er 
takknemlige for alle som vil være med å ta ansvar for et barn. Også barna på førskolen trenger hjelp. 
Et fadderbarn på barnehjemmet koster kr. 250 pr. måned, mens du kan hjelpe et barn med førskole 
for 100 kroner i måneden. Da får de mat, uniform og skolegang.  

 



 
  
 

India: Vi overbringer jule- og nyttårshilsninger til dere alle fra Nelson, Thara og menigheten i 
Tambaram. Stephen og Rebecca Devakumar 
hilser og takker for all støtte til arbeidet. 
Pastorseminar er noe som ligger på Stephen's 
hjerte, og han opplever gjennom sin tjeneste å få 
være til stor hjelp og velsignelse for mange. Også i 
forsamlingen hjemme i Chennai har de en fin tid 
og mange søker til møtene. På bildet her ser du 
Rebecca som synger i et av julemøtene sammen 
med noen av søstrene i menigheten. Mange var 
samlet til møtene nå i jula og når Stephen 
forkynner Guds ord følger de nøye med. Stephen 
er en anerkjent og etterspurt bibellærer i hele den 
sydlige delen av India. Nesten hver eneste uke er 
han ute på reise med seminarer. La oss huske på å be for vår bror og den tjeneste han står i. 

I skrivende stund starter skolene opp igjen etter juleferien, og barna er nå på vei tilbake til 
barnehjemmet etter noen dager sammen med familie og slektninger. La oss huske på alle disse små 
barna i våre bønner i det nye året. Minner også om det fantastiske arbeidet i Cuddalore. Vår bønn er 
at dette året skal bli et velsignelsens år for barn og arbeidere i Cuddalore. 

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.  

 
Polen: Det er stille på Zelazno nå vinterstid, og det går nok noen 
månder før det igjen blir aktivitet der. Tiden nå på vinteren benyttes til 
å planlegge det videre arbeidet på leirstedet. Hva 2019 vil bringe vet vi 
ennå ikke, men vår bønn til Herren er at stedet skal få være til hjelp og 
velsignelse for mennesker.  

Vi ønsker også å nevne mulighet for skattefradrag. Har du ikke 
benyttet deg av dette tilbudet ifjor, men ønsker å gjøre det i år, 
vennligst ta kontakt med oss på epost eller telefon 41200094.  

 
Misjon - en velsignelse! 
Som du forstår er det full fart på misjonsarbeidet. Det er både spennende og inspirerende å se 
hvordan misjonsarbeidet vokser. Midler kommer inn for å satse videre både på barnehjem i India, 
enke-hus i Kenya, hjelp til skolebarn og mye mer. Er det noe som er verdt å satse på, så er det 
misjonen. Den velsignelsen som følger med er ubeskrivelig. Ønsker også du å være med å ofre av 
dine midler til noe av dette arbeidet så vit at Herren velsigner en glad giver. Ønsker du å gi spesielt til 
et prosjekt, skriv det i merknadsfeltet på din innbetaling. Forøvrig følg også med på våre nettsider 

www.irr.no.  
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 


