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Kjære misjonsvenn!

Fredrikstad, 01.11.11

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. I forrige misjonsbrev var det mye nytt fra
misjonsreisen Anita og Mette hadde til Kenya. I måneden som har gått har vi også vært på besøk hos
Alfred Richter og menigheten Arka i Polen. Nå i november måned er det tid for å reise til India for å
følge opp det arbeidet som drives der.
Kenya: Først vil vi rette en takk til de som var med å sende inn midler til matutdelingen som Mette og
Anita fikk være med om. Daniel var veldig takknemlig for dette, og det var til stor hjelp og velsignelse
for mange. For Anita og Mette var det en spesiell opplevelse å få være med på utdeling flere steder.
Først samlet de seg til møte med sang, vitnesbyrd og forbønn før selve utdelingen. På alle stedene
måtte de komme med en hilsen til forsamlingen. Glade og fornøyde med noen kilo mais kunne de ta
fatt på veien hjem til jordhytta si.
I samtale med Daniel Masaga nylig forteller han ivrig om sin brann etter å vinne nye sjeler med
evangeliet. Bibelskolen har blitt et samlingssted og en oase for evangelistene. Her samles de til
undervisning og inspirasjon i sitt arbeide. Ved siden av å ha ansvar for sine forsamlinger er de også
med når det skal avholdes møtekampanjer. I skrivende stund er de i Kisumu. Vi underholder tre
evangelister i dette området og disse står sentralt når de nå samler seg til stormøte i utkanten av
Kisumu by. Ikke så langt fra Viktoriasjøens bredder samles folket og vi håper at det vil bli til
velsignelse for de forsamlinger som arbeider i dette området.
På barnehjemmet ble det gjort store løft under besøket til Anita
og Mette. Hovedfokuset var på den personlige hygienen og det
var en utrolig glede da barna fikk sitt eget vaskefat, håndkle,
tannbørste, nye uniformer og ikke for å glemme sin egen hylle.
Det var noe helt nytt og vi tror at dette også vil være med å
inspirere andre. De fikk også hver sin nye skoleuniform, samt en
del klær som vi hadde med fra Norge. Skoleuniform nummer to
er også nå ferdig, samt at alle arbeiderene har fått egne
arbeidsuniformer. Skoleavgifter er også betalt slik at alle barna
nå kan få gjennomført prøvene før
jul. Helt siden barnehjemmet startet
opp i januar 2000 har Daniel hatt fokus på at det skal fungere mest mulig
som et hjem. Hver dag er det sang og arbeiderene leser i fra bibelen. Alle
barna er også med på søndagsskolen og i møtene i Ogada. Både barna
og arbeiderene utståler en glede og takknemlighet som viser at de trives.
Mange har en vanskelig bakgrunn, men på barnehjemmet skapes det en
trygghet som gir barna en sikker plattform å bygge videre på.
Fortsatt er behovene på barnehjemmet mange. Noe av det som står på våre planer er:
festeanordning for myggnett, sikring av brønn, reperasjon av solcelleanlegget, flere stoler, planting av
frukttrær, innkjøp av høner, fotballmål, flere hyller til lagerrom, reperasjon av senger mm. Alt dette
koster penger og vil bli utført etterhvert som midler kommer inn.
Polen: Gjennom mange år har menigheten Arka stått med oss i misjonsarbeidet. Nylig besøkte Svein
Mosby og Øivind Flaten menigheten Arka og Alfred Richter. Vi er veldig glad for det som de er med å
ofrer av sine midler og også denne gangen reiste vi hjem med misjonsmidler. Det er til stor hjelp og
velsignelse for arbeidet i Kenya og India, og vi ønsker å takke for det som de er med og ofrer.

India: Arbeidet med å restaurere og ferdigstille
bygningene på barnehjemmet pågår for fullt. Det er
fortsatt en del harde regnbyger som forsinker arbeidet
noe, men Stephen forteller at det går fremover. Vi har
også nylig mottatt en invitasjon ifm. at Bertha (nr. 2 fra
høyre på bildet), den nest eldste dattera til Stephen
og Rebecca skal gifte seg nå i november. Vi har i
lengre tid snakket om å reise ut og når dette først
oppstod ble disse planene fremskyndet, og den 19.
november setter vi oss på flyet til India. Stephen har
allerede lagt planer for de fleste av dagene, og det blir
en lang togtur sydover for å besøke bl.a. Job og hans
menighet, samt flere andre forsamlinger. Berthas mann kommer fra Madurai som ligger ca. ti timers
togtur syd for Chennai. Det blir flere vekkelsesmøter og vi gleder oss til denne turen. Hungeren etter
Guds ord er stort og vi gleder oss til å kunne være sammen med våre nådesøsken i India.
Barnehjemmet i Trivellore er noe av det vi ønsker å benytte en del tid på, og allerede dagen
etter vi kommer ned reiser vi ut på barnehjemmet for å bo der noen dager. Restaurerningsarbeidet
pågår for fullt og det blir spennende å se hvor langt de har kommet i dette arbeidet. Først og fremst
blir det fint å møte arbeiderene og alle barna som venter spent på besøk fra Norge. De som blir med
på reisen denne gangen er Øivind Flaten og Ann Kristin Iversen.
Under denne turen vil det også bli tid til å besøke Nelson og møtene hans i Tambaram. Nelson
har også ansvar for arbeidet som drives i Cuddalore der som tsunamien herjet. Vi vet at vennene der
ute gleder seg til at vi kommer, og vi vil at du og dine husker på oss i våre bønner. La det arbeidet
som drives få vokse videre og sjeler vinnes for himmelen.
Stephen Devakumar har fortalt oss mye om forsamlingene syd i India, og vi gleder oss til å
møte mange av de evangelister som IRR Mission underholder. Vi har hørt om hvordan sjeler vinnes
for himmelen og vår bønn er at denne reisen også skal gi resultater. Det blir mange timer på tog og i
bil, og vi ønsker at du skal stå med oss i bønn på denne reisen. Be om sjelers frelse og utfrielse fra
mørkets makter. Den Jesus som vi har satt vår lit til har lovet å være med alle dager, og han er den
som rekker ut sin hånd til frelse.
”En annerledes julegave!”
Julen nærmer seg med raske skritt og mange lurer på hva de skal kjøpe til barn og barnebarn.
Kanskje denne julen skal bli julen da vi kan gi en litt annerledes julegave. Hvorfor ikke rekke ut en
hjelpende hånd til noen som virkelig trenger den? Underhold av barn på barnehjem? Underhold av en
evangelist? Litt ekstra mat til våre kjære nådesøsken nå i jula? Også disse fortjener å kunne mette
sine mager med et godt måltid nå i julehøytiden. La oss tenke på disse våre kjære og rekke ut en
hjelpende hånd.
Ta gjerne en kopi og del dette også med dine venner og kjente. Om du er i kontakt med noen
som ønsker å motta misjonsbrevet så gi oss beskjed om dette. Igjen takk for dine forbønner og for din
gave til misjonen.
Broderhilsen i Herren,

Øivind Flaten

