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Kjære misjonsvenn!

Fredrikstad, 05.03.12

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.
Kenya: På telefon fra Giribe forteller Daniel oss om at
evangeliet stadig når ut til nye områder. Hver eneste
uke samles evangelister, eldste og menighetstjenere
på bibelskolen for undervisning. Daniel er ivrig og
forteller at dette er nødvendig med tanke på de nye
menighetene som vokser til. Flere går inn i tjeneste
som evangelister og tar ansvar for de nye
menighetene. Nylig var de nede ved Viktoriasjøen og resultatet ble en ny menighet. Tidligere har vi
også skrevet om at de virker med evangeliet på grensen til Masai-land, og her er det nå en ny
forsamling. Bibelskolen i Giribe er derfor meget sentral, og vi vil i tiden som ligger foran satse på å
styrke driften av denne. Vi har tidligere skrevet om planene for spisesal, kjøkken og
overnattingsmuligheter. Bibelskolen er viktig med tanke på videre evangelisering og vi arbeider nå
med å gjennomgå disse planene på nytt og ikke minst den økonomiske siden. Alt koster og vi
appellerer til alle som brenner for evangeliet om å være med.
Når det gjelder barnehjemmet har to av de største barna begynt på internatskole og flyttet fra
barnehjemmet. Det er nå totalt 26 barn, 12 jenter og 14 gutter på barnehjemmet. Alt står bra til med
disse både når det gjelder skole, helse og situasjonen ellers på barnehjemmet. Daniel forteller at de
nå har pløyd opp jordstykket på tomten ved siden av barnehjemmet. Så snart regnet kommer vil de
starte med å plante på dette jordstykket. Det vil i hovedsak være mais og i tillegg vil de plante en del
banantrær.
De senere årene har prisene på matvarer i Kenya steget kraftig, noe som gjør at kostnadene
ved å drive barnehjemmet har økt. Det betyr også at det har blitt mye vanskeligere for de aller fattigste
å skaffe seg de mest nødvendige matvarene. Det at vi nå starter med å dyrke mais og plante
banantrær gjør at de kan
være mer selvforsynte med
disse varene. Lenge har vi
også søkt etter andre
selvhjelpsprosjekter
som
kan
hjelpe
både
barnehjemmet og familier som har det vanskelig. Vi vil derfor starte med å sette opp et drivhus i
tilknytning til barnehjemmet. Dette er et såkalt "Farmers kit" som inneholder selve drivhuset på 8 x 15
meter, vanntank, vanningssystem, frø, gjødsel og ellers det man trenger for å komme igang. I tillegg
vil de som skal ha ansvar for drivhuset få opplæring og sertifiseres. Vi er i kontakt med andre som har
erfaring med denne type drivhus og håper at dette skal gi ekstra grønnsaker til barna på
barnehjemmet. En god del av grønnsakene vil også bli solgt og på den måten være med å finansiere
innkjøp av andre matvarer samt dekke driften av selve drivhuset. Vi har ikke fått en nøyaktig pris på
dette ennå, men foreløpig prisoverslag ligger på rundt femten tusen kroner. Samtidig med dette vil vi
også vurdere å gå til anskaffelse av en elektrisk pumpe til brønnen. Dette vil også kreve at det
anskaffes en generator som kan drive denne. Vi kommer tilbake med mere informasjon om dette så
snart vi vet noe mer.

India:
På telefon fra India forteller Stephen Devakumar at de nå har hatt innvielse av
det nye menighetsbygget i Dindugal. Det er Stephens svigersønn Michael som
er forstander for denne forsamlingen. Bygget er ikke helt ferdig ennå da det
mangler både vinduer og alt det elektriske. Michael og Annie er glade over at de
nå endelig kan starte arbeidet i den nye menigheten i Dindugal.
Stephen forteller videre at seminarene samler mange forstandere og
evangelister. Dette ligger veldig tungt på hans hjerte og disse samlingene er til
stor oppmuntring for evangelister og forstandere i deres arbeide.
På barnehjemmet går arbeidet med bygningene stadig fremover.
Gulvene i de nye rommene er nå ferdig støpt og veggene er også pusset. Et av
rommene er også ferdig flislagt, men fortsatt mangler det en
del arbeide med vinduene. Det store barnehjemsbygget skal
også males og fikses og det skal settes opp noen flere rom
på baksiden av det gamle bygget. De nye rommene gir oss
også muligheter for på sikt å starte opp med undervisning for
de minste klassene. I et av rommene har vi planer om å
starte opp med dataundervisning. Dette vil da være et tilbud
både til barn og voksne.
Rebecca forteller at det nå har kommet en ny
arbeider til på barnehjemmet. Det er en dame som i
hovedsak har ansvar for å tilberede mat. Alt står bra til både
med arbeidere og barna på hjemmet. Det er mye skolearbeid og i april måned er det eksamenstid for
barna. Gracey er den som har det daglige ansvaret på barnehjemmet og tar seg av alle på en
fantastisk måte.
Fra Tambaram forteller Nelson og Tara om at nye mennesker
stadig søker til møtene. Ved siden av møtene har de også et utstrakt
barnearbeide og hjelp ti enker. I Cuddalore vinnes også stadig flere
mennesker for Jesus. Gjennom det arbeidet som de gjør for barna
vinnes foreldre og pastor Ruben forteller om et arbeide i vekst. Det er
ikke noe som gleder oss mere enn å høre at mennesker tar sin tilflukt
til Herren og blir reddet for evigheten.
Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!
Vi kan alle være med å utgjøre en forskjell for noen gjennom det vi gir. Evangeliet forkynnes, barn får
hjelp og sultne munner blir mettet. Når vi hører, leser og opplever den takknemligheten disse
menneskene gir uttrykk for, rører det ved noen av våre hjertestrenger. Det har alltid vært en
velsignelse å få arbeide med misjon og se forvandlingen i menneskers liv. Den hjelpen vi gir kan for
mange kanskje virke som "en dråpe i havet", men faktisk så utgjør den dråpen en stor forskjell i
manges liv. Vi ønsker at misjonsbrevet skal være en inspirasjonskilde for deg til å fortsatt satse på
misjonen. Del det gjerne med din familie, dine venner og din omgangskrets. Vi sender gjerne
misjonsbrevet også til disse.
Dine bønner, dine midler, ja alt du gjør vil Herren lønne i mangfold tilbake. Han er rik nok for
alle som påkaller ham. Takk fordi du er med og fortsatt vil være der med dine forbønner og dine offer.
Broderhilsen i Herren,

Øivind Flaten

