
Adresse: Postboks 600, N-1612 Fredrikstad 
Bankgiro: 1000 11 79913 
Postbank: 0532 1320084 

Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.05.14 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra IRR Mission. Det er alltid en glede å formidle 
nyheter fra våre misjonsfelt. Både i India og Kenya forteller våre kontakter at Herren virker med og 
velsigner arbeidet. 
 
Kenya: Først i brevet denne gangen vil vi orientere om situasjonen på barnehjemmet. Som vi skrev i 
forrige brev er det nå 32 barn på hjemmet. Under vårt besøk på barnehjemmet i Januar måned fikk vi 
møte disse barna og være sammen med de flere dager. I samtale med Daniel og Robert fikk vi fortalt 
om bakgrunnen til flere av barna. Mange har mistet både far og mor og barnehjemmet var siste utvei 
for å overleve. Selv om vi egentlig kun har plass til 25 barn gjør man alltid sitt ytterste når det ikke 
finnes andre alternativer. De minste barna deler seng, noe som de er vant til og gjerne også vil. 
Istedenfor å ligge på et kaldt jordgulv får de nå en myk madrass, pute og et godt og varmt pledd over 
seg. De får vokse opp i trygge omgivelser og «mødre» som bryr seg om dem. Det er fantastisk å se 
gleden og takknemligheten som barna viser. 
 Vi hadde med oss både fotballer, hoppetau og ikke minst sukkertøy til barna. Eksta stas er det 
når «mosongoer» (hvite) spiller fotball med barna og vi ble virkelig svette i leken med disse barna. 
Selvfølgelig måtte vi også prøve hoppetauet og latteren satt ikke langt inne hos barna når vi hoppet. 
Et skikkelig festmåltid med ris, kjøtt og brus ble det også tid til og det var en fryd å se hvordan barna 
koste seg.  
 Ennå har vi ikke mottatt noen nye bilder 
fra vedlikeholdsarbeidene, men vi har fått 
rapporter om at det meste nå er utbedret. Flere 
av sengene måtte repareres, nye myggnett 
kjøpes inn og ikke minst maling av rommene. 
Samtidig med at dette arbeidet pågår legges det 
planer for å bygge nye toaletter, samt nye 
vaskerom for barna. Det er da snakk om å 
bygge med murstein og støpt gulv. Da det nå er 
strøm på området ønsker vi å installere en 
elektrisk pumpe på brønnen, sette opp en stor 
vanntank, samt legge vannrør fra denne tanken 
og inn i det nye vaskerommet. Vanntanken vil 
monteres over bakken og med et naturlig fall vil 
det gi mulighet for å kunne montere vannkraner, 
vask og dusj i de nye vaskerommene. I skrivende stund arbeider vi med planlegging og innhenting av 
priser for dette. For barna vil bedre toaletter og et nytt vaskerom være viktig for hygienen. Ønsker du å 
være med å hjelpe til med dette kan du merke din gave med «Barnehjem wc Kenya», evt. 
«Fadderbarn Kenya» for å støtte fast et barn på barnehjemmet. Vi vil komme tilbake med mere 
informasjon om dette prosjektet i neste misjonsbrev. 

Evangelistene står på og virker med det kall som Herren har nedlagt i deres hjerte. Bonface 
opplever en fin tid både på førskolen og i forsamlingen som han nå har ansvar for. Hans beslutning 
om å virke mens det ennå er dag er også en oppmuntring og oppfordring til oss om å gjøre det 
samme. Alle har vi fått en tjeneste fra Herren, og det er om å gjøre å virke mens det ennå er dag. 
Natten kommer da ingen kan arbeide. La oss derfor ta vårt ansvar og stå trofaste i den gjerning som 
Herren har gitt oss.  
 Det var gripende å få være med på møtene da vi besøkte Kenya nå i Januar. Vi deltok på flere 
friluftsmøter og fikk se hvordan evangelistene virket for å vinne sjeler for himmelen. Gjennom 
forkynnelse, samtaler og besøk i hjemmene vinnes stadig nye sjeler for himmelen. Deres arbeide er 
ikke forgjeves og Herren skal rikelig velsigne de tilbake.  



 
  
 

 Selv om Daniel nå har en høy alder, har han ikke satt seg ned for å hvile. Både i menigheten i 
Ogada, besøk i de andre menighetene og ikke minst i kampanjer virker han med evangeliet som aldri 
før. Ilden brenner i hans hjerte og han må, som han selv sier, ut å forkynne evangeliet slik at 
mennesker kan bli frelst og reddet for evigheten. 
  
India: Vekkelsens vinder blåser over India og mange søker Jesus i møtene. Dette er hva Erik og Thor 
Ivar fortalte oss etter en ukes reise i India. Sammen med Israel (svigersønn til Stephen) besøkte de 
flere forsamlinger syd i India og opplevde en enorm søken blandt mennesker. Denne møteserien ble 
støttet av IRR Mission og vi er meget takknemlige for de fantastiske resultatene som dette brakte. Erik 
forteller at flere hundre bad frelsesbønnen i disse møtene og at mange ble helbredet og utfridd fra 
plager. Aldri har vi vel opplevd en slik hunger og søken etter Gud som i disse møtene forteller Erik. 
Her kan du lese litt av hva Erik selv skriver:  

 
I landsbyen utenfor 
Kumbakonam var det i 
kveld andre møtet på 
dette jordet hvor 
plattform, lys og høytalere 
er plassert. Dette var 
også siste møtet i vår 
kampanje her i Sør-India. 
I kveld ble det et sterkt 
gjennombrudd. Det kom 
lastebiler og busser 
overfylte med folk som 
fyllte store deler av det 

enorme utenromsområdet. Vi tror 
det var over 500 på møtet. Mange 
unger satt helt foran ved 
plattformen. Vi og ikke minst jeg 
har fått veldig god kontakt med 
ungene er nede. Det skal ikke så 
mye til før man blir helt her nede. 
Med et par bamser i sekken og litt 
humor og vitser så flokker de seg 
rundt oss. Humor og alvor går litt 
omhverandre her nede. Vi 
opplever så utrolig mye. 

Jeg har som de fleste vet 
vært med på mye opp igjennom 
årene, men maken til dette har jeg 
vel ikke vært med på. Inderne er 
helt ville etter å oppleve Gud og 
de er ikke flaue eller 

tilbakeholdne. De kommer fram og bøyer kne rett på bakken. Små og store ønsker forbønn. 
 
Vi er takknemlige for dette og ber deg huske på våre nådesøsken i India og det arbeidet som de 
driver. 



 
  
 

 Stephen var takknemlig for at han 
fikk være med til Kenya. Det var en helt ny 
opplevelse og noen fantastiske dager vi 
hadde sammen der. En dør ble åpnet for 
ham der blandt våre nådesøsken og de 
venter bare på at han skal komme tilbake. 
Dette har også vært  med å styrke hans 
tjeneste og virke hjemme i India. Han står 
på med seminarer som aldri før og kjenner 
vi ham rett så har han nok mange 
opplevelser fra sin Afrika reise å dele med 
de som kommer. 
 På barnehjemmet er det nå 
sommer og ferie. Under Erik og Thor Ivar’s 
reise til India fikk de også tid til å besøke 
barnehjemmet. Det var stor glede både hos barn, arbeidere og ikke minst Rebecca for dette besøket. 
Med seg hadde de noen leker og det ble kjøpt inn både mat og kaker slik at det ble en ordentlig 
festkveld for barna. Barna storkoste seg og ville ikke at de norske «onklene» skulle reise tilbake til 
Norge. Erik skriver: 
 
-No uncle, travel Norway no !!! 
 
Etter at alle hadde fått bamser og halvparten hadde byttet igjen til en annen farge, var det på tide å 
dra mens vi ble kysset og klemt og dratt i armer og bein. Men slik er det bare hver gang, men vi 
kommer tilbake! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det er ikke så lett å reise fra disse fantastiske barna. For oss her i 
IRR Mission er det en fantastisk glede for oss å få slike positive og 
varme rapporter fra barnehjemmet. Det betyr at barna trives og at de 
har det bra på barnehjemmet. En stor takk til Rebecca og alle 
arbeiderene på barnhjemmet. Husk på disse barna i dine forbønner 
og takk for at du er med å gjøre det mulig slik at disse barna får 
vokse opp i trygge omgivelser og får lære om Jesus. 



 
  
 

Vi kan heller ikke utelate å ta med det som gjøres for barna både hos Stephen og Nelson nå i 
feriemåneden. De har bibelseminar for barn og samler de hver dag i menigheten over en hel uke. 
Både barna til Nelson og Stephen er med i dette arbeidet og du ser selv at dette samler mange barn. 
Mange av disse barna kommer fra hinduhjem og gjennom dette arbeidet vinnes nye mennesker for 
himmelen. Et fantastisk arbeide og noe til etterfølgelse også for oss her i Europa. 

 
 
   
Vekkelsesilden brenner på misjonsmarken! 
I dette brevet har du fått lese om hvordan vekkelsen går frem både i Kenya og i India. Spesielt med 
India denne gangen var de fantastiske møtene syd i India hvor flere hundre fikk gi sine liv til Jesus. 
Møtene ble avholdt på små steder langt utenfor de store byene. Her var det hverken strøm eller lys, 
så de måtte ha med seg generator for å få lys og lyd til forsterkeranlegget. Midt ute på landsbygdene 
strømmet folk til i hundretall. De kom gåenede, på sykler, motorsykler og busser. Lengselen etter å få 
møte Jesus var enorm og de fikk oppleve en total forvandling i sine liv. Mennesker uten håp fikk sine 
liv forvandlet og en av forsamlingene i området opplevde at menigheten ble fordoblet under disse 
møtene.  
 Inne i byen hos Stephen og Nelson samler de flere hundre barn til barnemøter nå i 
feriemåneden. Barna er åpne for evangeliet og lytter interressert til fortellinger fra bibelen. Evangeliet 
blir sådd i disse barnehjertene og det er kun fremtiden som vil vise oss hva det himmelske resultatene 
vil bli. Vi vet at de vil gå hjem til sine foreldre og fortelle om den Jesus som de har fått høre om. 
 Under Afrikas brennhete sol virker Daniel og brødrene med evangeliet som aldri før. Hver 
eneste uke vinnes nye sjeler for himmelen, og nye menigheter ser dagens lys. Søndagsskolen samler 
fulle hus og barna er minst like ivrige som de voksne.  

I sannhet små må vi si at vekkelsens ild brenner på misjonsmarken. Vi her i IRR Mission er 
uendelig takknemlige for at vi kan få være med på dette, og vår bønn for tiden som ligger foran er at 
enda flere mennesker må nås med evangeliet. La Herren få tale til våre hjerter og vær også du med å 
be om at Herren sender flere arbeidere som kan være med både med økonomisk støtte og i 
forbønnens tjeneste. Den velsignelse som vi mottar ved å være med kan ikke beskrives med ord, men 
vi kjenner det i dypet av våre hjerter. 
 La oss, som skriften sier i Joh. 9,4, arbeide mens det er dag. I dag er det mulig å virke, 
morgendagen kjenner ingen. Han som kalte oss er trofast, og vil være med oss alle dager inntil 
verdens ende. Vi er takknemlige for dine gaver og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 
 


