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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.12.12 
 
Fred i Jesu navn.  
Vi har kommet frem til årets siste misjonsbrev og det er med stor glede vi skriver til deg denne 
gangen. Mye har skjedd i året som har gått og vi gleder oss til det nye året som ligger foran. 
 
Kenya:  På telefon fra Kenya forteller Daniel Masaga om at evangeliet når ut til stadig nye områder. 
Evangelistene er ivrige og benytter enhver anledning til å vinne sjeler for himmelen. På barnehjemmet 
står alt bra til med barna. De er eksamenstid og mange prøver skal gjøres unna før jul. Slitasje på 
både hus, inventar og ikke minst klær er stor. Det er derfor på tide med både maling, reperasjoner, 
innkjøp av kjøkkenredskaper og ikke minst klær til alle barna. Vi gjør også alt vi kan for å sende ut litt 
ekstra nå før jul slik at de kan kose seg i høytiden.  
 På barnehjemmet gleder de seg alle til jul. Det blir samlinger, sang og bibellesing om det som 
skjedde på Betlehemsmarkene for totusen år siden. Julen feires slik de gjorde det på bibelens tid. De 
er ikke opptatt av gaver, men av å være sammen, leke og et godt festmåltid. Mens våre barn ikke vet 
hva de ønsker seg, så er disse barna opptatt av trygghet, lek og morro i hjemmet. Å få gå på skole er 
en av de største gavene de kan tenke seg. Kontrastene er store og vi her i IRR Mission kjenner at det 
er en stor glede å få være med å hjelpe disse barna. Vi er utrolig takknemlige for at nettopp du også 
står med og gjør det mulig for disse barna å få en fantastisk julehøytid. 
 Bonface Odhiambo, sønn av Joseph Mikami, forteller at de nå har juleferie på førskolen. Også 
på førskolen har de nok av utfordringer og mange av barna kommer sultne på skolen. I flere år har vi 
sendt midler slik at de hver dag kan få en kopp velling på skolen. For mange av barna er det kanskje 
det eneste måltidet som de får i løpet av dagen. Han forteller også at noen av lærerene nå har sluttet 
og at han arbeider med 
å få inn nye. Bonface på 
sin side har stått trofast 
på sin plass gjennom 
mange år. Ved siden av 
lærerjobben hjelper han 
også til i menigheten 
både med sang og 
forkynnelse. I Januar 
starter et nytt skoleår 
opp, og vi håper da å ha 
de nye lærerene på 
plass. Levekostnadene i 
Kenya har de senere 
årene steget enormt, og 
vi må derfor også se på 
muligheten for å øke 
støtten til lærerene. Som 
leder av førskolen er 
Bonface utrolig 
takknemlig for den hjelp 
som gjennom mange år 
har kommet fra IRR Mission. I tillegg til Ogada drives det også førskoler i Dede, Namba Kodero, 
Manjera og Lwanda. 



 
  
 

Bibelskolen er det naturlige 
samlingssted for evange-
listene. 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. Gjennom de 

mange reiser vi har gjort til misjonsfeltet har vi sett hvordan nye forsamlinger vokser frem. Fra den 
spede start under trærne, videre jordhytte med gresstak og til slutt et permanent bygg som rommer 
flere hundre mennesker.    
 
India: Det har vært et år med 
høy aktivitet på barnehjemmet i 
Trivellore. I flere måneder har det 
vært jobbet med å gjøre ferdig 
alle rom, samt reperasjoner og 
nødvendig vedlikehold. I disse 
dager holder de på med å legge 
fliser på taket over spisesalen. 
Som nevnt i forrige brev håper vi 
at dette skal stå ferdig allerede til 
jul. 
 Som i Kenya ser også 
barna i Trivellore frem til 
juleferien. Mange reiser da hjem 
til sine familier og slektninger. 
Flere av disse barna kommer fra 
familier med hindubakgrunn og 
under tiden på barnehjemmet har 
de fått lære om Jesus gjennom 
sang og bibelundervisning. 

Mange ganger har vi fått rapporter om at familien 
har tatt imot Jesus etter at de har hørt sine barn 
synge og fortelle hvor fantastisk Jesus er. La oss 
huske på disse barna i våre bønner nå når julen 
nærmer seg.  
 Vi har også i året som har gått vært så 
heldige å ha besøk av både Stephen og 
Rebecca. Det ble tid til både møter og 
planlegging av det videre arbeidet. Rebecca var 
også med på sommerstevnet til Evangeliesalen i 
Randers, noe som var til glede og velsignelse for 
mange. Stephen er mye på reise og har 
seminarer mange plasser syd i India. Det har 
også åpnet seg nye dører på Sri Lanka og 



 
  
 

Stephen har allerede vært et par ganger der for å forkynne 
evangeliet. Flere menigheter har også blitt startet i året som 
har gått, så evangeliet har i sannhet stor fremgang. 
 Annie og Bertha med sine respektive ektemenn står 
også på i tjenesten for evangeliet. Både Michael og Israel 
hjelper til med oppgaver på barnehjemmet i Trivellore, samt at 
de også tar ansvar i de ulike OpenDoor forsamlingene. Når 
Stephen er på reise tar Annie og Michael over ansvaret i 

forsamlingen i Chennai. De har også sin egen forsamling i Dindugal hvor de sammen får tjene Herren. 
 Vi har også fått en fin rapport fra Nelson Varghese. 
Han forteller at de har hatt en fantastisk høst i Tambaram. 
Nelson var også i Norge i August måned og forteller at de i 
månedene som har gått har hatt flere dåpsmøter og mange 
har tatt i mot Jesus. Han forteller spesiellt om en politimann 
som tilhører forsamlingen. Han tok fri tre dager fra jobben for 
å være med på bønn og faste. Gud velsignet han på en 
spesiell måte og gav han en overnaturlig styrke. Utrolige ting 
skjer og mange brenner for å vinne sjeler for himmelen. 
Ungdommene i menigheten planlegger å arrangere en stor 
samling for ungdommer nå på nyåret. De har virkelig stor 

frimodighet og min bønn er at Herren skal 
virke med mange sjelers frelse.  
 I Cuddalore går alt bra selv om de 
har et stort problem med elektrisiteten. På 
grunn av strømmangel i India har de strøm 
bare 12 timer i døgnet. Vi håper å kunne 
anskaffe et strømaggregat slik at de 
ihvertfall kan få strøm til det aller viktigste 
når det trengs.  
 Nelson, hans arbeidere og familie 
takker så mye for den støtte som gis 
gjennom IRR Mission. I mange år har de nå 
trofast mottatt hjelp og deres bønn er at 
Herren skal rikelig velsigne alle som er med 
å gi av sine midler. Vi husker på dere alle i 
våre daglige bønner.  
 



 
  
 

 
Polen:  
I året som har gått har det vært arrangert mange leire i 
Zelazno. Både barn, ungdom og voksne har samlet seg på 
leirstedet. Mange har blitt møtt av Gud gjennom disse 
leirene, og vi er takknemlige for det. Når det gjelder 
byggeaktiviteten har det kun vært snakk om mindre 
arbeider i året som har gått. I disse dager legges det 
planer for det videre arbeidet med leiren og vi vil komme 
tilbake med mere rundt dette på nyåret. Alfred og vennene 
i Arka er glade for å ha dette stedet, og det har i mange år 
vært til stor velsignelse for mange. 
 
Prosjektene er mange. 
Gjennom alle de år som vi har drevet med misjonsarbeide har vi sett hvordan Herren har velsignet 
med midler. I året som kommer har vi planer om flere nye prosjekter. For at dette skal være mulig er vi 
avhengig av din hjelp. Alt fra engangsgave til fast månedlig støtte. For to hundre kroner i måneden 
kan du være med å hjelpe et barn på barnehjem i India eller Kenya med mat, klær og skolegang, eller 
om du ønsker å hjelpe en av arbeiderene. Av andre prosjekter kan vi nevne hjelp til enker, 
forsamlingsbygg, evangelister, førskole, matutdeling, brønngraving, sykler, bibler, selvhjelpsprosjekter 
og mye mer. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 41200094, send oss en e-post på irr@irr.no eller 
send oss et brev. Du kan også innbetale din gave til vårt kontonummer som du finner øverst på 
misjonsbrevet.  
 Dersom du ønsker at flere i din familie eller noen du kjenner skal motta misjonsbrevet, så 
sender vi det gjerne til dem. Gjennom det kan du også være med å tenne nye givere i brann for 
misjonens sak. 
 
Muligheter for skattefradrag 
For deg som ønsker det vil dine gaver bli innrapportert til skattemyndighetene. Dersom du benyttet 
denne muligheten i 2011 vil dette automatisk videreføres for i år. Dersom du ikke benyttet deg av dette 
tilbudet ifjor, men ønsker å gjøre det i år, vennligst ta kontakt med oss på epost eller telefon 
41200094. 
 
En hjelpende hånd. 
Gjennom det arbeidet som vi er med på ser vi at mange mennesker opplever å få en ny start i sine liv. 
Fra et liv uten Gud og uten håp ser vi hvordan Jesus totalt forvandler menneskenes liv. Det er en 
underbar velsignelse som vi takker Jesus for hver eneste dag. Vår bønn er at året vi har gått inn i 
også må bli et år hvor vi kan rekke ut en hjelpende hånd til mennesker i nød. På mange måter har 
Herren velsignet oss, så la oss da også være med å gi noe tilbake til de som sårt trenger vår hjelp. 

Vi her i I.R.R. Mission vil få ønske deg og dine en velsignet julehøytid og et rikt nytt år i fra 
Herren. Takk for at nettopp du står med oss i dette arbeidet med dine bønner og midler. Må Herren 
rikelig velsigne deg tilbake.  
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 
 
 


