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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 16.03.11 
 
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.  
 
Det har vært hektiske arbeidsdager siden forrige misjonsbrev. Registreringen av IRR Mission som 
egen virksomhet er nå i orden, og vi har også fått vår egen postboksadresse. Den nye adressen er: 
 
 IRR Mission,Postboks 600, 1612 Fredrikstad 
  
Om du skulle ha spørsmål knyttet til virksomheten, eller noe du ønsker å sende oss, kan du benytte 
denne postadressen. Du kan også nå oss på telefon 41200094 eller e-post: irr@irr.no. 
 
Kenya: Arbeidet med fadderbarnordningen er nå godt i gang og de første journalene er nå klare. 
Disse vil bli skrevet ut og laminert før de sendes ut til de som støtter barna. Om du som leser dette 
ønsker å ta ansvar for et av disse barna, så er det bare å ta kontakt med oss på telefon, e-post eller 
brev. For tohundre kroner i måneden kan du være med å hjelpe et av disse barna med mat, klær og 
skolegang. Vi tar her med et eksempel på journalen til Caroline. 

 
Caroline er født i 1999 og kommer fra et sted som heter Mubachi. Hun kom til 
barnehjemmet bare 6 måneder gammel. Begge hennes foreldre var døde og 
fortvilelsen stor. Noen slektninger hadde hørt om barnehjemmet i Giribe og kom 
og ba om hjelp for denne lille jenta. 
Caroline er en solstråle, hun har alltid et smil på lur og er full av liv. Sparker gutta 
fotball er hun gjerne med. Helsen er god og hun har hatt en fin utvikling både i 
hjemmet og på skolen. Caroline trives godt på barnehjemmet og med skolearbeid. 
 
 

Det er ikke bare Caroline som er med når det 
sparkes fotball. Flere av arbeiderene slår seg med, 
og det er ikke noe å si på innsatsen heller. Helt 
siden starten i 2000 har det vært fem arbeidere 
som har delt på jobben ved barnehjemmet. Det er 
alltid minst to arbeidere til stede. De senere årene 
har det også kommet pålegg fra myndighetene om 
å ansette en utdannet sosialarbeider. Det har vist 
seg å ikke alltid være så enkelt å få på plass 
denne arbeideren. I samtale med Robert Masaga 
nylig ser dette nå ut til å gå i orden. 
 Barna er også veldig glade i musikk og når 
vi kommer på besøk er det frem med trommer og 
enkle rytmeinstrumenter. Så stemmer de i av full hals. 
  
Når det gjelder de øvrige prosjektene som IRR Mission har ansvar for, vil vi ta for oss disse i senere 
misjonsbrev.  



 
  
 

India:  Erik og Wenche Wold samt Daniel Olstrøm fra Danmark har vært på reise i Sør-India. De har 
vært med om mange møter, seminarer og flere turer til barnehjemmet. Vi vil i dette brevet ta med noen 
utdrag fra Erik's dagbok.  

 
Her ute på barnehjemmet blir vi onkler og tante. Selv arbeiderne 

her kaller oss det. Det var blide fjes da vi overrakte gavene. I skrivende stund hører jeg barnestemmer 
på plassen utenfor. De minste har nå kommet hjem fra skolen og jeg må derfor komme meg ut. 
Vi skal hilse alle fra barna og arbeiderne, de ber for oss og for Norge og Skandinavia. Disse barna er 
bare så naturlige og glade. Det er en helt spesiell stemning her ute. Barna er så positive og så 
morsomme. Super-auntie, super-uncle, super wife, var noe av det vi fikk høre. Vi ble analysert på alle 
måter, fingre og hender ble sammenlignet og hudfargen ble sjekket. Vi måtte synge og danse, klemme 
og be. Dette ble en dagstur, men det er utrolig hvor knyttet man blir til barna på så kort tid. 

Det er en voldsom aktivitet og driv i menighetene i Sør 
India. Pastor Nelson er nå leder og talsmann for en 
rekke menigheter som nå vil bli registrert hos 
myndighetene. Stephen er også blitt en slik leder for 
menighetene i nord Chennai, mens Nelson har ansvar 
for menighetene i syd i dette arbeidet. Totalt er det 3500 
pinsemenigheter i Chennai (ja, du leste riktig). Dette 
arbeidet som våre pastorer nå leder på hver sin kant er 
derfor stort og ansvarsfullt.På møtet i Tambaram var det 
full fart. Vi rakk også en tur til stranda og fikk badet i det 
indiske hav. Det var endel folk der, men alle var fullt 
påkledd. På kvelden var det møte i utpostmenigheten 

"Anantparam". 
I samtale med Stephen Devakumar forteller han også at de har hatt en utrolig reise i Syd-India. Pastor 
seminarer på dagen, vekkelsesmøter om kvelden og togreiser på natta. Overalt ble de møtt av 
fullsatte lokaler med lengtende sjeler. Vekkelsens vinder blåser i sannhet over India og det er en stor 
glede å få være en del av dette. 
 
Din hjelp er verdifull! 
Den hjelp som du er med å gi til dette arbeidet er utrolig verdifull. Mennesker får hjelp og evangeliet 
forkynnes for liten og stor. Vi håper at du gjennom disse brevene får en liten smakebit av hva misjon 
innebærer, og ser at det nytter å hjelpe. La oss stå sammen og satse enda mer i tiden som ligger 
foran. Du skal ihvertfall vite at vi her i IRR Mission er veldig takknemlig for dine gaver og forbønner i 
arbeidet. Vår bønn er at Herren rikelig må velsigne deg og dine.  
  
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 
 


