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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 01.07.13 
 
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 hatt 
samtaler både med Stephen Devakumar fra India og med Daniel og Robert Masaga fra Kenya.  
 
Kenya: Daniel og Robert Masaga er på besøk i Norge og i den forbindelse har vi hatt samtaler om 
arbeidet i Kenya. Daniel forteller ivrig om arbeidet og hvordan stadig nye forsamlinger vokser frem. 
Behovet for evangelister er stort og nye brødre går stadig inn i denne tjenesten. På en oversikt som 
Daniel har med seg er det nå totalt 65 evangelister og forstandere, samt at det er ytterligere 21 
menighetstjenere. Ved siden av evangelistene er det også noen av menighetstjenerene som har 
ansvar for en forsamling. Ivrig forteller Daniel om hvordan nye forsamlinger ser dagens lys og det 
stadig voksende behovet for flere evangelister. Bibelskolen står sentralt i dette arbeidet og jevnlig 
samler Daniel evangelistene på skolen til undervisning. Ved siden av arbeidet som evangelist har de 
også ansvaret for å dyrke sin egen jord slik at de kan få mat til familien. Mange har store familier og 
det er mange munner å mette. Når barna har skoleferie benytter Daniel anledningen til å samle 
evangelistene på bibelskolen til undervisning. Vårt mål er at evangelistene skal kunne bruke 
mesteparten av sin tid til å virke med evangeliet.  
 Bibelskolen står som nevnt sentralt i arbeidet med å nå ut med evangeliet. I forrige brev skrev 
vi om behovet for undervisningsmateriell og bibler, og noe midler har allerede kommet inn til dette. 
Nøyaktig pris på bibelene har vi ennå ikke fått, men håper å ha dette på plass i løpet av sommeren. 
 Med en slik økning i antall menigheter, og ikke minst behovet for evangelister, må vi se på 
hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe. Nesten alle evangelistene har jord som de må dyrke og 
familien er også avhengig av dette for å overleve. Den støtten som de i dag mottar er en god hjelp, 
men ikke noe som de kan leve av. Vi ønsker derfor nå å se på mulighetene for å hjelpe familiene på 
en litt annen måte. Det kan være planting av ulike frukttrær, høner, sauer, geiter eller andre innkjøp 
som kan hjelpe familien. Enkelte frukttrær gir raskt frukt og disse varene kan selges eller byttes i andre 
nødvendige varer. Vi vet også at det er stort behov for materialer og enkelte tresorter vokser raskt og 
kan gi en god inntekt til familien. For en tid tilbake skrev vi også om å anskaffe drivhus for produksjon 
og videre salg av grønnsaker. Alt dette er noe vi samtaler med brødrene om og vi ønsker å sette igang 
med dette så snart midler kommer inn.  
 Førskolen fungerer nå meget bra. Robert forteller at de nye lærerene gjør en fantatstisk 
innsats og maten barna får hver eneste dag gjør det enklere for barna å følge med i undervisningen. 
Mange kommer med tomme mager til skolen, så derfor er dette måltidet så utrolig viktig for barna. 
Med dette måltidet, samt flere nye lærere, har vi også fått økte kostnader med driften av skolen. Vi 
arbeider nå med å få på plass fast støtte til lærere og mat til barna. Underhold av en lærer koster 450 
kroner og mat til et skolebarn femti kroner i måneden.  
 Vi har også nylig fått en rapport fra barnehjemmet og det er nå 25 barn i alderen seks til 
femten år. Arbeiderene er utrolig flinke med barna, noe som gjenspeiles både i resultatene på skolen 
og fornøyde og glade barn. Flere gjør det veldig bra på skolen og tilbakemeldingene er utrolig positive. 
Det at de nå også har fått strøm gjør det enklere for barna å gjøre leksearbeid selv om det er mørkt 
ute. Barn er som barn flest og det blir da mere tid til lek og morro før mørket senker seg. Daniel har 
også plantet en del frukttrær på tomten, noe som barna vet å sette pris på. De er utrolig takknemlige 
for at de er så heldige å få bo på barnehjemmet og ber oss om å hilse til alle dere som er med å gjøre 
dette mulig. En stor takk fra alle barna og arbeiderene på barnehjemmet. 
 



 
  
 

India:  Stephen Devakumar besøkte oss her i Fredrikstad nå tidlig i juni måned. Han kom direkte fra en 
uke med bibelundervisning hos våre nådesøsken i Polen. Det ble også tid til et møte og søndag den 9. 
juni tok vi turen til Sandefjord. Stephen fortalte om sin radikale frelsesopplevelse og hvordan han ble 
kalt til tjeneste. Himmelen var nær og i ettermøte kom to sjeler frem og gav sine liv til Jesus. En 
fantaskisk opplevelse og vi er utrolig takknemlige til Herren for dette. 
 I samtaler med Stephen fortalte han ivrig om sommerbibelskolen for barna som ble avholdt nå i 
mai måned. Vi har kanskje ikke helt forstått nødvendigheten av dette, men ved å nå barna med 
evangeliet på denne måten opplever de at mange av foreldrene også kommer til møtene. Han fortalte 
at flere av barna hadde fortalt sine foreldre om Jesus og at flere kom til møtene og tok imot Jesus. Det 
forteller oss at barnearbeid er utrolig viktig og vi her i IRR Mission vil være med å støtte dette så langt 
vi har mulighet. 
 Mange evangelister mottar støtte og hjelp gjennom IRR Mission, men behovet er så uendelig 
mye større. Under tiden Stephen var hos oss her i Norge samtalte vi om hvordan vi kan gjøre mere for 
å nå ut med evangeliet. Herren var ikke sen om å svare og allerede mens Stephen ennå var i Norge 
mottok vi signaler på at midler til dette arbeidet var på vei. Herren ser behovene og han hører våre 
bønner.  
 Arbeidet som Stephen har ansvaret for i den sørlige delen av India er i enorm vekst. Stephen 
benytter mye av sin tid til seminarer med vekt på undervisning. Mange forstandere og evangelister 
samles og de opplever også her at nye menigheter ser dagens lys. IRR Mission underholder i dag 29 
evangelister gjennom OpenDoor, men behovet er nesten dobbelt så stort. Ved siden av å hjelpe 
evangelistene er det behov for å bygge flere forsamlingsbygg. Ofte starter de møter på et hustak eller 
leier et enkelt lokale for sine møter.  
 På barnehjemmet er det oppstart av nytt skoleår og barna er nå tilbake på barnehjemmet. 
Rebecca forteller at det daglig kommer nye barn som trenger en plass på barnehjemmet. Nå som vi 
har flere arbeidere på plass, kan vi også ta imot flere barn. I samtaler med Stephen og Rebecca har vi 
blitt enige om at vi nå har kapasitet til 65 barn. Med nyoppussede rom både innvendig og utvendig er 
det mere enn nok med plass til alle og fortsatt er det god plass. Vi skrev også i forrige brev at det er 
behov for flere faddere til barna. Dersom du kjenner noen som ønsker å hjelpe en av disse barna så 
er vi meget takknemlige.  
 
En sommerhilsen fra IRR Mission. 
Sammen med dette brevet har vi valgt å sende med en CD som kan være til velsignelse og 
oppbyggelse for deg og dine nå i sommermånedene. Den inneholder informasjon om det 
misjonsarbeidet som IRR Mission driver, samt flere sanger fra besøket vi har hatt av Daniel og Robert 
Masaga. Med på cd'n er det også en gripende tale av Daniel Masaga.  
 Vi har også valgt å legge ved en del bilder fra besøkene vi har hatt fra India og Kenya. Robert 
hadde også med seg bilder fra barnehjemmet og vi tar med noen av disse i dette brevet. 
 Det er alltid en glede for oss å skrive om arbeidet på misjonsmarkene. Samtalene vi har hatt 
med våre nådesøsken de siste ukene har vært til stor velsignelse for mange. Både Stephen og Daniel 
er enormt takknemlige for den den hjelpen som de mottar, og ønsker å bringe denne takken tilbake til 
deg som er med å ofre av dine midler. Dere er alltid i deres bønner og du skal vite at den hjelpen du er 
med å gi utgjør en stor forskjell for mange mennesker. 
 Vi vil også benytte anledningen til å ønske deg og dine en velsignet sommer. En stor takk for 
dine gaver og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg. 
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 
 



 
  
 

 
 
Stephen Devakumar forkynner evangeliet. To 
mennesker gav sine liv til Jesus i dette møte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Misjonssamling med Daniel og Robert Masaga. Gripende å høre hva som skjer i Kenya. 



 
  
 

For en tid tilbake var det 
voldsomt uvær som herjet i 
område der Daniel bor. Her 
ser du hvilke enorme skader 
vannet har forårsaket. Vannet 
rant som en stri elv gjennom 
maisåkeren og har gjort 
enormt store skader. Du ser 
Daniel stå på kanten av det 
som ser ut som en uttørket 
elv. 
 
 
 
Nedenfor ser du bilder av 
glade og fornøyde 
barnehjemsbarn. De er så 
utrolig takknemlige for at de 
har et trygt og godt hjem på 
barnehjemmet i Giribe. 


