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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.09.11 
 
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:   

På telefon fra Giribe forteller Daniel 
Masaga at årets stevne i Ogada samlet 
mennesker fra de mange forsamlinger 
som de har rundt om i Kenya og 
Tanzania. Også fra Uganda kom det 
besøk og Daniel forteller ivrig at mange 
søkte frem i ettermøtene. Det var til 
inspirasjon for alle som var med og de 

planlegger nå nye møtekampanjer for å nå videre ut med evangeliet. Lydanlegget som ble gitt som 
gave fra IRR Mission i 1998 er fortsatt like bra, og lyden nådde ut til nesten hele Giribe fra møtene. I 
alle år har de benyttet seg av en generator for å få strøm til dette, men i skrivende stund er de i ferd 
med å strekke strømkabel helt frem til Ogada. Gjennom midler fra IRR Mission betyr dette at de nå vil 
få mulighet til å koble seg til det elektriske nettet. En slik tilkobling vil nok koste noen kroner, og vi vil 
komme tilbake til dette i senere brev. 

Misjonsreise: Fredag den 9 september vil Anita Skaara og 
Mette Flaten sette seg på flyet for å reise til Kenya. Med seg 
i koffertene har de både klær, leker og ikke minst fotballer til 
barna på barnehjemmet. De senere månedene har blitt 
benyttet til vedlikeholdsarbeide på bygningene. Reperasjon 
av vinduer, maling og nye senger er noe av det som nå står 
klart. Både Anita og Mette gleder seg til å treffe igjen barna 
og arbeiderene ved hjemmet. Nyhetsbildet den siste tiden 
har fortalt oss at tørken har gjort store ødeleggelser også i 
Kenya. Selv om Giribe ikke er av de områdene som er 

hardest rammet, har tilgangen på mat 
blitt mye dårligere. Samtidig stiger 
prisene slik at det etterhvert blir veldig 
vanskelig å ha råd til å kjøpe det mest 
nødvendige. Innhøstningen nå i august 
måned var også veldig dårlig. De fleste 
dyrker sin lille jordlapp, og når avlingene tørker bort slik de nå har gjort blir livet veldig vanskelig. Vi 
har derfor startet en liten innsamling slik at Anita og Mette kan ha en matutdeling under sitt besøk i 
Kenya. Om du ønsker å være med å gi en gave til dette, kan du merke din gave med "Tørke Kenya".  
 Begge kjenner nå at det begynner å krible i magen, og ser med spenning frem til å reise ut. Vel 
fremme i Nairobi vil de bli møtt av Robert og Sassmann før de etter en natts søvn reiser videre ut til 
Giribe. Mye av tiden vil nok bli benyttet sammen med barna på barnehjemmet. Det blir også tid til 
møter, førskolen, bibelskolen og ikke minst å besøke mange av våre nådesøsken. Vi vil at du skal 
huske på Anita og Mette i dine bønner og be om en rik og velsignet reise. 
 



 
  
 

India:  På telefon fra India forteller Rebecca at hun daglig reiser ut til barnehjemmet. Vi skrev i forrige 
brev at de arbeider for å få flere arbeidere. Gracy som sammen med sin mor Martha har 
arbeidet ved barnehjemmet i mange år er nå tilbake. Hun kjenner godt til rutiner og er til 
stor hjelp for Rebecca i det arbeidet som gjøres. Alle som opp gjennom årene har 
besøkt barnehjemmet i Trivellore har lært å kjenne Gracy og hennes alltid blide ansikt. 
Det er lett å bli glad i Gracy, noe barna også vet å sette pris på.  
 Stephen er stadig på reise og vi har nylig fått en rapport fra hans reise til 
Dindugal. Under sitt besøk i Polen ifjor fikk han med en del midler som nå blir benyttet 

for å bygge en forsamling som 
Annie og Michael vil stå 
ansvarlige for. Fortsatt mangler 
han noe midler for å kunne 
ferdigstille den, men arbeidene er 
godt i gang. Han har også sendt 
oss noen bilder fra dette. Ønsker 
du å være med å gi en gave til å 
gjøre dette ferdig, kan du merke 
den med "Dindugal 2011".   
 Vi har nylig også hatt 
besøk av Nelson Varghese og hans kone Tara hos oss her i Norge. Det var Tara's første reise til 
Europa og både hun og Nelson var til stor velsignelse under sitt besøk. Nelson fortalte spesielt om 
arbeidet i Cuddalore. Da tsunamien slo inn over Indias østkyst opplevde mange familier å miste alt de 
eide. Vi startet da opp et arbeide i Cuddalore for å hjelpe barna i området. Til å begynne med var det 
for å hjelpe barna, men etterhvert har det vokst frem en menighet og hver søndag samler de rundt 
femti mennesker til møte. Mange av disse har kommet med ved at barna har fortalt sine foreldre om 
Jesus. Nelson forteller at stadig flere barn kommer til disse samlingene, noe som også fører til at flere 
samles til søndagsmøtene. Vår bønn er at Herren ser til dette prosjektet og velsigner de midler som 
kommer inn slik at arbeidet kan vokse. 
  Arbeidet i India er i vekst og både Stephen og Nelson forteller at mange søker til møtene. Fra 
før vet vi at Stephen er veldig opptatt med å undervise evangelister og forstandere. Nelson forteller nå 
også at han jevnlig samler forstandere og evangelister i de nærliggende områdene til undervisning. De 
opplever en åpen dør for evangeliet, og arbeider med glød og iver for å vinne sjeler for himmelen.  
 
”Hva skal jeg gi til min Frelser, hva skal jeg gjør e for ham!” 
Slik synger vi i en sang, og det er et mektig budskap i disse sangstrofene. Jesus døde for oss, han 
reddet oss og vi er på vei til himmelen. Hva kan vi gjøre for ham? Hva skal vi gi? Svaret er det vi selv 
som sitter med. La oss være med før natten kommer da ingen kan arbeide. La oss ikke miste fokus, 
men la våre øyne være festet på Jesus gjennom alt.  
 Det er en enorm glede å få være med i dette arbeidet, og vi håper at du gjennom disse 
nyhetsbrevene  skal se verdien av at du er med og gir til dette arbeidet. Vi lever i en spennende tid, og 
våre hjerter er fylt av takknemlighet for det som Herren gjør. Igjen takk for dine forbønner og for din 
gave til misjonen. 
  
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 
 


