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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 06.09.12 
 
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 om 
en underfull konferanse. Aldri før har det vært 
flere mennesker samlet - de anslår det til 

mellom åtte og 
titusen som kom og 
var med disse 
dagene. Hele 
området utenfor menighetslokalet og videre mot barnehjemmet var 
fullstappet av lengtende sjeler. Trengselen var så stor at flere også måtte ta 
til takke med en plass utenfor gjerdet. Mange tok imot Jesus som sin 
Frelser, flere besatte ble fri og syke mottok legedom. Vi har også vært i 
kontakt med Joseph Mikami og han forteller nøyaktig det samme som 
Daniel. Et stevne hvor de virkelig fikk oppleve Guds kraft i sin midte. På 
bildet her ser du Joseph i aksjon. 

 
I samtale med Daniel spurte vi ham om hvilke planer han har for den neste måneden. Først skal han 
en tur ned til en landsby nede ved Viktoriasjøen for å ha en møteserie der. I slutten av måneden går 
turen til Gwasi i en liten landsby høyt oppe i fjellene. Vi besøkte dette stedet for mange år tilbake og 
selv om det ikke ligger mer enn 80 kilometer fra Giribe tar det rundt tre timer med bil for å komme dit. 
Der blir det tre dager med møter, og han ber oss om å huske på disse møtene i våre bønner. Samtidig 
vil han også takke alle som er med å be for arbeidet i Afrika. Gjennom forbønn og ved de midler som 
du er med å gi er dette mulig. Ingenting går av seg selv, men ved Guds kraft og styrke til tjeneste 
høstes sjeler inn for himmelen. 
 Stevne er også noe som barna på barnehjemmet gleder seg til. Skolefri og muligheter for å 
møte barn fra andre steder. Daniel forteller at alt står bra til med både barn og arbeidere. Etter en lang 
sommerferie er de nå tilbake på skolen igjen. Barn og arbeidere hilser til dere alle som står med i 
arbeidet.  
 Vi ønsker også å oppmuntre deg til å være med å fortelle andre om misjonen og hva som 
foregår ute på misjonsmarken. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Det er en velsignelse 
å være med og dette ønsker vi at flere skal få ta del i.  
 
India: Endelig har bildene vi har ventet på så lenge kommet. For få dager siden ringte Rebecca og 
fortalte oss at malearbeidet nå på det nærmeste var ferdig. Hun fikk hjelp av datteren sin til å sende 
oss bildene som vi tar med i dette brevet. De har virkelig stått på den siste tiden og det er ikke så få 
liter med maling som har medgått. Det er kanskje ikke så lett å se hvor fint det har blitt, men om du har 
tilgang til internett så kan du også se bildene i farger på våre nettsider - www.irr.no.  
 Om kort tid vil høstregnet sette inn og da er det godt at malearbeidet er unnagjort. Det meste 
av arbeidet med dører og vinduer er også på plass, samt det elektriske anlegget. I bakkant av 
spisesalens andre etasje er det et åpent rom som mangler vegger og tak. Vi håper at vi i løpet av kort 
tid kan påbegynne også dette arbeidet. Deler av muren som går rundt hele barnehjemmet er også i 



 
  
 

dårlig forfatning slik at vi nå må regne med å restaurere denne. Vaktmester Durai og pastor David har 
ansvar for oppfølging og tilsyn med de arbeidene som gjøres.   

Rebecca forteller også at mange kommer til møtene. Døtrene og deres svigersønner tar ansvar og 
virker med evangeliet i Opendoor forsamlingene. Dette er til stor hjelp for både Stephen og Rebecca. 
Herren virker med og stadfester ordet med tegn og under. Mange søker frelse og opplever å få sine liv 
forvandlet. De ber oss også om å huske på arbeidet i våre bønner. 
 
Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen! 
Gjennom de år som vi har stått i dette arbeidet er det underbart å få se at det gir resultater. 
Mennesker blir frelst, løst og helbredet fra sine plager. Barn får hjelp og blir til velsignelse. Behovene 
er fortsatt mange og store, og vi appellerer til fortsatt å stå med i denne tjenesten. Samtidig takker vi 
for din støtte og forbønn i det arbeidet som drives, og ber om at Gud rikelig må velsigne deg og din 
familie. Vær med å be for misjonen og det arbeidet som drives. 
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 
 


