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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 01.08.11 
 
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.  
 
Kenya: Robert forteller at de nå er travelt opptatt med å forberede årets konferanse som vil avholdes 
august måned. De venter at årets stevne vil samle flere mennesker enn noen gang tidligere. Vi gleder 
oss over dette og ser frem til å høre fra disse møtene. Også i år vil det komme besøk helt fra Uganda i 
nord til Mombasa i sør. Mange må reise flere dager for å komme til disse møtene. La oss huske på 
denne konferansen i våre bønner. 
 På barnehjemmet trives både barn og arbeidere. Arbeidet med å ruste opp barnehjemmet 
startes opp denne måneden. Det omfatter både innvendig og utvendig maling, samt generelt 
vedlikehold av bygningene. I tillegg til dette vil arbeidet med å sette opp et kombinert lager og 
kontorbygg påbegynnes. Det er også snakk om å sette opp permanente vaske/dusjrom. I tidligere 
brev har vi skrevet om å ruste opp lekeapparatene og fotballbanen. Nylig har vi hatt en sveiser fra 
Migori som har utbedret skader på lekeapparatene. Når det gjelder fotballbanen gjøres det nå en 
vurdering om den skal flyttes til en annen del av tomta. Dette betyr at det foreløpig ikke vil kjøpes inn 
noen nye mål. 
 Om ikke mange ukene så starter skolene opp igjen etter sommerferien. 
Barna skal ha nye klær, skoleavgifter skal betales og det blir samtaler med 
skolene. I mange år har Daniel deltatt på foreldremøter på skolen for å tale 
barnas sak. Kontakten mellom hjem og skole er viktig for barna og hovedansvaret 
for dette vil nå ivaretas av den nye sosialarbeideren.  
 Som du forstår er det full aktivitet på barnehjemmet og alt dette arbeidet 
krever også midler. Oppføringen av det nye kontor- og lagerbygget med hyller og 
møbler koster en del tusen og vi håper å kunne ferdigstille dette så raskt som 
mulig. 

På telefon fra Kenya forteller Robert om at de nå opplever 
en vanskelig tørketid. Avlingene som skulle vært høstet inn 
har tørket fullstendig bort og situasjonen er veldig vanskelig. Elver, bekker, 
dammer og brønner tømmes. Når regnet uteblir, er det heller ikke mulighet til å 
få plantet på nytt. Uttørket jordsmonn og en brennende sol fra skyfri himmel gjør 
at alt vannet tørker bort. Til tross for mangelen på mat er de glad for at de nå har 
brønnen på barnehjemmet. Den gir alltid vann selv om markene rundt er 
brunsvidde.  
 Den vanskelige situasjonen som våre nådesøsken nå opplever har rørt 
ved manges hjerter. Mange ser for seg hvordan både barn, voksen og eldre 
påføres en enorm lidelse. Tenk deg bare fortvilelsen hos de mange mødre som 
ikke har mat å gi barna sine. Det er forferdelig! Trofaste holder de ved og samles 
til møtene. Ropet i fra deres hjerter stiger opp til Herren og du og jeg kan få 
være med å bli en del av bønnesvaret for disse. Om du ønsker å være med å 
hjelpe kan du merke din innbetaling med "Tørke Kenya". 

 
India:  På telefon fra India forteller Rebecca at det nå er 53 barn på barnehjemmet. Det er 33 jenter og 
20 gutter. Mange av barna som var på hjemmet før sommerferien avsluttet sin skolegang og flere nye 
har kommet inn. Når det gjelder arbeiderene er det også forandringer. Vi har vært heldige og hatt lite 
utskiftninger de senere årene. Rebecca forteller at hun nå er på barnehjemmet hver eneste dag. 



 
  
 

Normalt reiser hun ut mandag morgen og hjem torsdag kveld eller fredag. I en overgangsperiode er en 
av de gamle arbeiderene tilbake. Et av barna som selv har bodd på barnehjemmet er nå tilbake som 
arbeider. En ny kokke er også i disse dager på plass. Det er ikke så lett med indiske navn, så vi venter 
på en mail fra Rebecca slik at vi ikke skriver dette feil. Både Stephen og Rebecca forteller at de 
arbeider kontinuerlig for å søke etter flere arbeidere. 
 Det har vært en spesiell situasjon for barna 
nå i juli med en litt annerledes skoledag. 
Mydighetene har satt fokus på skoleplanene og 
ønsker å endre disse. Hvilke endringer og hvor store 
de vil bli vet vi ikke ennå, men det er nå ihvertfall slik 
at alle barna er daglig på skolen.  
 Arbeidet med vedlikehold og ferdigstillelse av  
rommene over spisesalen starter opp nå i august 
måned. Midler til første del av dette arbeidet er sendt 
ut og vi kommer tilbake med bilder og rapporter 
etterhvert som arbeidene skrider frem. Rommene 
som står halvferdige skal ferdigstilles og bygningene skal males både innvendig og utvendig.  

Stephen er stadig på reise og nylig har han 
vært på en lengre reise syd i India. Han 
forteller om fin vekst i menighetene. Nå er 
han på vei hjem til Chennai og derfra går 
turen videre til Trivellore for å starte 
arbeidet med oppussingen av 
barnehjemmet. Ofte er det reising med tog 
på natta og seminarer og møter på 
dagene.   
 Hos Nelson i Tambaram er møtene 
godt besøkt. Han skriver til oss nylig at han 
i tillegg til de vanlige møtene har hatt 
samlinger med evangelister og forstandere 
i de omkringliggende pinseforsamlinger. 
Stadig nås nye mennesker og de som står 

med ham i dette arbeidet gjør alt for å vinne sjeler for himmelen. Også i Cuddalore forteller han om at 
menigheten øker i antall og vi gleder oss over denne utviklingen. 
 
Rekk ut en hånd! 
Det er alltid en velsignelse å få være med å hjelpe andre. Behovene på misjonsmarken er alltid store, 
både i India og i Kenya. Arbeidet med barnehjemmene, både i India og Kenya pågår for fullt og vi er 
takknemlige for alle som vil være med å rekke ut en hjelpende hånd.  

Vi her i IRR Mission vil rette en spesiell takk til alle som er med å gi av sine midler til misjonens 
sak. Gjennom mange år har forsamlinger og enkeltpersoner stått trofast med, og dette ønsker vi å 
takke Herren for. 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 
 


