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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 10.08.12 
 
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. Det har vært ferietid og brevet for 
august kommer derfor noe senere enn vanlig. Kvitteringen som ligger ved dette brevet er for gaver gitt 
både i juni og august.  
 
Kenya: Når du mottar 
dette brevet er årets 
stevne i Ogada allerede 
igang. Brødre og søstre 
fra fjern og nær samles 
til møter i Giribe. Da det 
ikke er plass til alle i 
bygningene, må mange 
overnatte under åpen 
himmel. Husk å be for 
Daniel og brødrene som står i spissen for dette arbeidet. Be om at Herren skal velsigne det på en 
spesiell måte og at mange må bli møtt av Herren til frelse, utfrielse og legedom. 

På barnehjemmet sørger Elly og de andre 
arbeiderene for at barna har det bra. I de siste 
rapportene vi har mottatt fra barnehjemmet 
forteller de at barna nå gleder seg veldig over at 
det er sommerferie. Akkurat som barna her ser de 
frem til å å kunne ha noen uker hvor de virkelig 
kan få utfolde seg med lek og bare være barn. 
Alle barna er friske og raske og vi tar med noen 
bilder som er tatt nå i sommermånedene.  
 Gjennom alle år har Daniel hatt en brann i 
sitt hjerte om å vinne sjeler for himmelen. Da 
Daniel som liten gutt vokste opp i Giribe var det 
ingen forsamlinger eller kristen virksomhet. Etter 
at Daniel hadde tatt imot Jesus begynte han å 

vitne for sin familie og venner, og dette var starten 
på virksomheten som idag teller mere enn 80 
forsamlinger. Det har ikke alltid vært enkelt, men 
de har trofast virket med evangeliet. Med enkle 
midler, ofte til fots eller på sykkel forkynner de det 
glade budskap og mange blir frelst. Behovet for 
nye sykler er stort og vi håper å kunne hjelpe til 
med dette i løpet av høsten. En ny sykkel for en 
evangelist koster ca. 750 kroner og er til enorm 
hjelp i det daglige arbeidet til evangelistene. Bildet 
her er tatt fra en av våre tidligere utdelinger av 
sykler. 



 
  
 

India: Stephen Devakumar forteller om at arbeidet 
på barnehjemmet stadig går fremover. Det gamle 
bygget med spisesal i første etasje og nye rom 
over er nå nærmest ferdig. Som du ser av bildene 
er det nå på det nærmeste ferdig utvendig. 
Arbeidet med å få opp belysning og annet 
elektrisk utstyr i rommene pågår i disse dager. Det 
er også gjort nødvendig innkjøp for å starte 
arbeidet med å reparere og male hovedbygget. 
Durai og pastor David har ansvaret og tilsyn med 
bygningsarbeidene.  
 Elektrikkeren, som arbeider med det 
elektriske anlegget, gjør også en kjempeinnsats. 
Nylig har han montert opp utstyr som gjør det 
mulig å holde lys og vifter igang noen timer selv 
om strømmen skulle være borte. Dette er veldig viktig da myndighetene den senere tiden kobler ut 
strømmen flere timer hver dag i store deler av India. Alt dette får vi til meget gunstige priser og vi er 

takknemlig for at elektrikkeren på denne måten hjelper til.  
Rebecca har ikke vært i Norge på mange år, og det ble 
derfor bestemt at hun skulle komme en tur nå i sommer. 
Hun kom til Norge den 2. juli og reiste hjem igjen den 23. 
juli. Under tiden hun var hos oss ble det lagt planer for 
den videre driften av barnehjemmet og hun var også med 
på sommerstevne i Danmark. Mange av dere kjenner 
våre venner i Danmark. Heidi og Charlotte var i India i 
påsken og det var en stor overraskelse for disse at 
Rebecca kom for å være med på stevne. Rebecca hadde 
noen fine dager på leiren og deltok med sang og 
vitnesbyrd i møtene.   

Mange støtter arbeidet på barnehjemmet i Trivellore. For to hundre kroner i måneden kan også du 
være med å hjelpe et av disse barna med mat, klær og skolegang, eller om du ønsker å hjelpe en av 
arbeiderene. Du kan kontakte oss på telefon 41200094, sende oss en e-post på irr@irr.no eller sende 
et brev. Du kan også innbetale kr. 200 til vårt kontonummer som du finner øverst på misjonsbrevet og 
merke din innbetaling med "Barn India".   
 Stephen Devakumar forteller at mange søker til møtene. Han er mye ute på reiser og besøker 
menighetene i OpenDoor. Nesten hver uke er han på reise for å ha seminar eller møte i sine 
forsamlinger. Guds ord har stor fremgang og mange søker Jesus til frelse, utfrielse og legedom. 
 
Misjonens muligheter. 
Vi ønsker at alle skal få et innblikk i hva misjonsarbeidet går ut på, og håper at disse kontaktbrevene 
er med på gi deg oppmuntring i din givertjeneste. Alltid har vi sett og kjent Herrens velsignelse i 
arbeidet, noe vi også ønsker at du skal få ta del i. Ved de gaver som du gir, er du med slik at 
misjonsarbeidet kan drives videre. La oss ta vare på og være med på dette. Takk fordi du er med og 
fortsatt vil være der med dine forbønner og dine offer.  
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 
 


