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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.08.13 
 
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 og Rebecca fra India og med Daniel og Robert Masaga fra Kenya.  
 
Kenya: Robert forteller at de nå er travelt opptatt med å forberede årets konferanse som vil avholdes i 
tidsrommet 15 – 18. august. De venter at årets stevne vil samle flere mennesker enn noen gang 
tidligere. Vi gleder oss over dette og ser frem til å høre fra disse møtene. Også i år vil det komme 
besøk helt fra Uganda i nord til Mombasa i sør. Mange må reise flere dager for å komme til disse 
møtene. La oss huske på denne konferansen i våre bønner. 
 Vi ønsker også i dette brevet å trekke frem behovet for å hjelpe evangelistene og deres familier 
på best mulig måte. Under Daniels besøk i Norge sendte vi med noe midler slik at de kunne starte 
arbeidet med å plante en del trær på et område nær Ogada. Disse vokser relativt hurtig og kan være 
med å hjelpe til når nye forsamlinger skal bygges. Mange familier arbeider hardt for å få nok mat til 
hele familien. Tidlig på morgenen, gjerne før soloppgang, kan vi møte evangelistene i fullt arbeid på 
jordene med å pløye. De må benytte tiden før solen blir for varm og oksene trenger hvile til å snu 
jorda. Når dette arbeidet er ferdig er det gjerne damene som trår til med hakke før de sår eller planter. 
Det er et hardt og nødvendig arbeide for at alle munner skal bli mette og familien ha en mulighet til å 
overleve. Noe av det de dyrker blir også solgt slik at de kan betale skoleavgiften for sine barn. Når 
uværet kommer slik vi skrev om i forrige brev, blir sitasjonen raskt meget vanskelig. De er helt 
avhengige av gode avlinger for å klare seg og resultatet kan bli at barna kanskje ikke får  gå på skole. 
For oss er dette nesten utenkelig, men for disse våre nådesøsken er det hverdagen. 
 Når vi nå ser på mulighetene for å kunne hjelpe evangelistene på en litt annerledes måte, er 
det nettopp med tanke på at det skal være en bedre hjelp for hele familien. Dersom de kan ha noen 
frukttrær, trær, kanskje noen høner, sauer, geiter eller andre dyr som kan hjelpe vil det kunne gi en 
bedre hjelp over tid. Målet er at evangelistene skal kunne bruke mesteparten av sin tid til å virke med 
evangeliet og at familien også skal ha det bra.  
 Vi har også nylig fått en oppdatering fra 
barnehjemmet og det står bra til med både barn og 
arbeidere. Arbeiderene gjør en utrolig innsats for 
barna, noe som gjenspeiles både i hjemmet og på 
skolen. De er selvfølgelig utrolig glade for at de nå 
har strøm slik at de har lys også når solen har gått 
ned. Både klær, madrasser og annet inventar slites 
med daglig bruk og må jevnlig skiftes ut eller 
repareres. I sengene er det vanlige 
skummadrasser og da noen av de minste barna 
har problemer med vannavlating, må disse byttes 
ut jevnlig. Dette står snart for tur og i samtaler med 
Robert er det ønskelig å kjøpe inn madrasser som 
har et vanntett trekk utenpå. Disse koster en del 
mere, men til gjengjeld så er det da mye enklere 
dersom noen av barna skulle være uheldige i senga. Videre planlegges det også innkjøp av flere 
myggnett, nye spisemøbler osv. Alt dette koster og vi håper at så mange som mulig har anledning til å 
hjelpe til med dette. 
 



 
  
 

India:  Stephen Devakumar har hatt en travel tid etter at han besøkte oss her i Fredrikstad. Etter 
hjemkomsten til India har han vært på reise ifm. pastorseminarer og også for å besøke noen av de 
mange forsamlingene som tilhører OpenDoor. Det har også vært avslutning på bibelskolen med en 
høytidlig overrekkelse av bevis til alle som har vært med. Sammen med Rebecca har han også vært 
på barnehjemmet for å følge opp arbeidet der. Han forteller om at det er en fantastisk oppslutning om 
pastorseminarer og det er mange som er ivrige i sin tjeneste. Også i OpenDoor forsamlingene 
opplever de at stadig nye mennesker kommer til møtene.  
 Behovet for flere evangelister er stort og IRR Mission underholder i dag 29 evangelister 
gjennom OpenDoor. Det er omtrent like mange som ikke har støtte. 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.  
 I telefonsamtale med Rebecca forteller hun 
at det stadig kommer nye barn til barnehjemmet. 
Myndighetene har også sterkt fokus på drift av 
barnehjem og de har nylig vært på besøk i 
Trivellore. De har størst fokus på sikkerhet og 
hygiene og vi må i den forbindelse gjøre noen 
utbedringer. Gjerdet eller muren rundt 
barnehjemmet måtte repareres og et høyere 
gelender på taket over spisesalen var noe av det 
som måtte utbedres. Dette er allerede gjort og du 

ser bilde av 
noe av muren 
her. Det var 
også pålegg 
om å sikre de ovale vinduene og åpningen inn til spisesalen, slik 
at her måtte det settes opp et slags gitter. På kjøkkenet er det 
også planlagt å legge fliser for at renholdet skal bli enklere. Det 
er også mulig at vi må gjøre noe med transport til skolen for de 
minste barna. Det er en del kilometer for barna å gå og dette var 
også noe som ble tatt opp. Vi venter imidlertid på en detaljert 
rapport og vil deretter ta opp dette med Stephen og Rebecca.  

 Forøvrig er det full fart på barnehjemmet og det nye skoleåret er godt i gang. Rebecca forteller 
at det stadig kommer nye barn som trenger en plass på barnehjemmet. Nå som vi har flere arbeidere 
på plass, kan vi også ta imot flere 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.  
 
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 


