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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 06.04.11 
 
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: Arbeidet med fadderbarnordningen har gitt resultater og vi har i skrivende stund kun noen få 
barn som ikke har en fadder. Barna klarer seg ikke uten arbeidere og om du har anledning til å støtte 
en arbeider, så er vi takknemlig for det.  
 I telefonsamtale med Robert nylig forteller han at alt står bra til med barna på barnehjemmet. 
Vi vet jo at klær slites fort og slik er det også for barna på barnehjemmet. Midler til innkjøp av nye klær 
og sko til alle barna vil bli kjøpt inn i løpet av noen uker. I tillegg til dette må vi også bytte ut fem av 
køyesengene. Disse er nå så dårlige at det er på høy tid å få kjøpt inn nye. For en tid tilbake ble det 
også kjøpt inn nytt solcelleanlegg, og i den forbindelse må det nå kjøpes en konverter for omforming 
av strømmen til 240 volt. Hvert semester må det også betales en skoleavgift for alle barna. Vi 
forventer også at det må gjøres en del vedlikehold i form av maling og mindre reperasjoner på 
bygningene i løpet av året. Dette kommer jo i tillegg til de løpende kostnadene, og vi er derfor 
takknemlige for alle som vil hjelpe til med dette. Merk da din gave med "Barnehjem Kenya".  

Det er nå to år siden bibelskolen ble åpnet og mange har allerede fått glede av undervisningen på 
bibelskolen. Som vi skrev den gangen så har dette vært en visjon i Daniels hjerte helt siden 1962. 
Endelig var dagen kommet og bibelskolen stod der fullt ferdig. Åpningen var høytidelig og det var en 
tydelig stolt Daniel som så at bibelskolen nå var en virkelighet. Evangelistene stemte også med og 
jublet for det som de fikk være med om. Siden den gangen har Herren virkelig stått med og skolen har 
vært til stor velsignelse. 
 Selve bibelskolen var første byggetrinn, og i samtaler med Daniel nå nylig så håper vi å kunne 
gå igang med det videre arbeidet. Det skal settes opp et bygg for bespisning med eget kjøkken, samt 
et eget bygg for overnatting. Første bygget som nå skal settes opp er spisesalen. Ved siden av selv 
bygget må det også kjøpes inn stoler, bord og ellers alt som man trenger til bespisning og på et 
kjøkken. I samarbeid med Daniel har vi anslått kostnadene ved å sette opp dette bygget til minimum 
femtitusen kroner. Den endelige prisen vil avhenge av de prisene vi klarer å oppnå på både materialer 
og arbeidskraft. Det siste byggetrinnet med oppføring av internat med ferdig møblerte rom vil nok bli 
noe dyrere. Vi kjenner at dette er lagt på våre hjerter og vi ønsker å være med å fullføre den visjonen 
som Herren la ned i Daniel Masagas hjerte. Vi appellerer til alle om å være med å løfte når det gjelder 
bibelskolen. Når alt dette er på plass vil det gjøre det mulig for studenter å bo på internatbygget så 



 
  
 

lenge bibelkursene pågår. Målet er å komme igang med byggingen allerede nå i sommer, og vi vil 
komme med løpende informasjon i misjonsbrevet. Om du ønsker å være med å støtte dette, så merk 
din gave med "Bibelskole".  
  
India:  Vi skrev i forrige brev om reisen som Erik Wold, hans kone Wenche og Daniel Olstrøm fra 
Danmark var med om i India. Både Stephen og Rebecca gjentar at de satte utrolig stor pris på 
besøket og at det hadde vært til stor velsignelse både i møter og ikke minst på barnehjemmet. Ved 
siden av to besøk på barnehjemmet, var de med om mange seminarer og vekkelsessmøter. Vi tar 
også denne gangen med et bilde av Erik Wold og en liten forklaring til plakaten som han her peker på. 

  
Plakaten viser innbydelsen til et av pastorseminarene. Som du 
sikkert kan se, men sikkert ikke kan lese så står det "Erik" på 
denne plakaten. Jeg er i grunn glad de dropper etternavnet. 
De skriver det nemlig alltid med "r". Altså det er ok å fortelle at 
jeg har vært en del steder, men "Mr World" er liksom å ta i litt 
for mye. 
 
Daniel var også 
aktivt med i 

møtene, og på bildet her ser du han i aksjon i en 
ungdomssamling hos Stephen. Han er ungdomspastor 
hjemme i Danmark og mange ungdommer samlet seg i 
dette møte. Han var til stor velignelse for ungdommene, 
men også i møtene ellers var han ivrig, både med sang 
og forbønn for mennesker. Vekkelsens vinder blåser i 
sannhet over India og det er en stor glede å få være en 
del av dette. 

 
 
Det nytter å hjelpe! 
Mange har gjennom tiden lurt på om det nytter å hjelpe. Våre 
erfaringer er at hjelpen kommer frem, og at det virkelig nytter. Et 
veldig godt eksempel på dette er den fattige blinde enken som 
bodde i en falleferdig hytte i bushområdene i Kenya. Det å få 
oppleve å se nøden på så nært hold, gjør noe med deg som 
menneske. Der og da var det bare en ting å gjøre - la oss hjelpe 
denne kvinnen og de små barna hennes. Få dager senere var huset 
reparert, nytt tak og en ordentlig seng med madrass, pute og pledd 
var kjøpt inn. Jo, det nytter å hjelpe, og din hjelp er enormt 
betydningsfull for de som mottar den. Mer enn før ønsker vi å stå 
sammen i dette arbeidet, og vi er takknemlige for at du også står 
med oss i forbønn og med dine midler. Vår bønn er at Herren skal 
velsigne deg mer enn før – på alle områder. 
  
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 
 


