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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.05.11 
 
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. Nylig har Stephen Devakumar vært på 
besøk hos oss her i Fredrikstad. 
 
Kenya: På telefon fra Kenya forteller 
Daniel ivrig om bibelskolen. Da vi 
snakket med ham holdt han på med 
nye beplantninger i området rundt 
bibelskolen. For de som kjenner Daniel 
har han alltid vært opptatt av å gjøre 
det pent rundt husene og bibelskolen har blitt en riktig oase i Giribe. Her samles evangelistene for 
undervisning og planlegging av nye kampanjer og møteserier. Nylig har de hatt en ukes samling med 
alle evangelistene. Det er nye kampanjer som planlegges og videre arbeide i forsamlingene. De virker 
ivrig med evangeliet og når stadig ut til nye mennesker. Ofte må de reise lange avstander for å 
komme til møtene. 

For en del år tilbake ble det kjøpt inn en del sykler til evangelistene. I 
årenes løp har disse blitt reparert, men flere er nå modne for utskiftning. 
Sykkelen er etter bibelen et av de viktigste hjelpemidler som 
evangelisten har. Ofte sykler de mange mil for å komme til møter, og det 
er da viktig at sykkelen er i forsvarlig stand. Flere av syklene er nå så 
dårlige at de er modne for utskiftning. En ny sykkel komplett med speil, 
lys og det som trengs koster ca. 800 norske kroner. Prisene kan variere 
noe avhengig av hvor mange vi kjøper. Vi håper å kunne samle inn til å 
kjøpe inn tyve sykler de neste månedene. Om du ønsker å være med å 
hjelpe en evangelist med en ny sykkel, så kan du merke din gave med 
"sykkel".  
 På barnehjemmet har noen av de største barna nå flyttet ut og 
nye har kommet inn. Vi arbeider i skrivende stund med å få fullstendige 
journaler på de nye barna som har kommet til barnehjemmet. Sengene 
vi skrev om i forrige brev er nå bestillt og de vil om kort tid være på plass 

i Giribe. Nye klær og sko har blitt kjøpt inn. I skrivende stund er det også en ny 
sosiallærer på plass. Hun er utdannet sosiallærer og skal ha hovedansvaret for 
barnehjemmet. Hun vil også ha all kontakt med skolene og sørg for at barna på 
alle måter har det bra. Vi håper å komme tilbake med bilder og mere 
informasjon om dette i neste misjonsbrev. 
 Videre legges det nå planer for en fullstendig gjennomgang av 
barnehjemsbygningene. Det er en del mindre reperasjoner, utbedringer, samt 
malearbeid som må gjøres. Alle sengene og inventar forøvrig skal gjennomgås 
og evt. repareres eller byttes ut. Vi vil også gjennomføre nødvendige 
reperasjoner og vedlikehold på huske og lekeapparater til barna. Alt dette 
koster og vi er takknemlige for alle som ønsker å være med å hjelpe til med 
dette. 
 



 
  
 

India:  I siste uken av April måned hadde vi besøk av Stephen Devakumar. Hans besøk denne gangen 
var kun noen få dager og det ble disse dagene lagt planer for det videre arbeidet med barnehjemmet i 
India. Det ble også tid til å besøke noen av misjonsvennene i nærområdet før han satte kursen for 
Danmark. Arbeidet med vedlikehold samt ferdigstillelse av rommene over spisesalen vil påbegynnes 
nå i løpet av sommeren. I skrivende stund er Stephen på besøk hos Alfred Richter i Polen. 
 Mai måned er feriemåned i India. På telefon fra India forteller Rebecca at temperaturen nå 
ligger på rundt 45 grader. 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). Det er en 
kombinasjon av søndagsskole og bibelundervisning, og hver dag avslutter de med et måltid mat. 
Nesten alle barna som deltar på dette kommer fra hindubakgrunn, og på denne måten når de ut med 
evangeliet til mange familier. Under sitt besøk her i Norge fortalte Stephen at de hadde et dåpsmøte i 
forsamlingen i Chennai. Det var seks personer fra med hindubakgrunn som hadde blitt frelst og gikk 
dåpens vei. Feriebibelskolen er viktig og hver dag fra kl. 8 til 13 samler de mer enn 100 barn. Nå når 
Stephen er borte tar barna hans også en stor del av dette ansvaret. 
 På barnehjemmet i Trivellore er det nå sommerferie 
og barna er hjemme hos familie og slektninger på ferie. De 
fleste arbeiderene er fortsatt på barnehjemmet, og benytter 
tiden nå til å sette alt i stand til skolen starter opp igjen i 
begynnelsen av juni. De fleste av barna som nå er ferdige 
med sin ordinære skolegang, vil nå flytte hjem til familie og 
slektninger. Noen vil imidlertid fortsatt være på 

barnehjemmet for å hjelpe til. 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. Rebecca er den som har hovedansvaret når det gjelder å 
vurdere hvem som skal få komme inn, noe vi vet er en veldig vanskelig 
oppgave.  
 Du lurer kanskje på bildet av Stephen her, men det illustrerer på en god 
måte hvordan vi skal være med å bære hverandres byrder. Stephen er levende 
opptatt av å være med å hjelpe mennesker både gjennom forkynnelsen av 
evangeliet og med praktisk hjelp. 
 

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 
 


