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Kjære misjonsvenn!

Fredrikstad, 05.10.14

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: Arbeidet med nytt toalett på barnehjemmet i Ogada pågår for fullt. I
samtale med Bonface forteller han at de straks er klare til å begynne på
selve murarbeidet. Bonface har ikke noe ansvar for barnehjemmet direkte,
men i og med at førskolen holder til i bygget ved siden av så ser han
arbeidet som pågår. Forøvrig står alt bra til med både barn og arbeidere.
I forrige brev skrev vi om behov for å bygge et nytt dusjrom for
barna, et for jentene og et for guttene. Før det kan starte må vi montere
elektrisk pumpe på brønnen, samt montere en vanntank slik du ser på
bildet. Totalt vil dette arbeidet koste ca femtittusen kroner for både pumpe,
vanntank og nytt dusjrom. Vi har tro til Herren at han ser til dette behovet og
ber om at han skal sørge for at de nødvendige midler kommer inn.
Evangelistene virker med det kallet som Herren har lagt i deres
hjerte. I samtale med Bonface Odhiambo, sønnen til Joseph Mikami, forteller han at Herren la en
spesiell byrde på hans hjerte da han mistet sin far ifjor. Joseph var en høyt elsket og aktet bror, og
arbeider i Herrens vingård. Han sparte aldri seg selv, men stod på i tjeneste for Herren tidlig og sent.
Bonface fortalte meg at han ved siden av arbeidet med førskolen tok ansvar for en nystartet menighet
nede ved Viktoriasjøen. Hver søndag er han der og han forteller ivrig om at menigheten vokser ved
Guds nåde. Herren har lagt ned et kall i hans hjerte om å ta opp vandringsstaven til sin far. Som sin
far så er Bonface en fantastisk sanger og sammen med sangen forkynner han evangeliet og mange
opplever å få sine liv forvandlet.
Førskolen i Ogada har nå
84 barn. Hver morgen
starter de med en kopp
varm
velling
før
undervisningen tar til.
Barna er fordelt på 3
klasser og totalt er det tre
lærere ved siden av
Bonface. Mange av barna
kommer
med
sultne
mager til skolen, slik at
det er viktig at de får litt i
magen
før
undervisningen
starter.
Litt senere på dagen er
det lunchtid og da er det
som
regel
ugali,
grønnsaker, fisk eller litt
kjøtt med kraft. For disse
barna er dette utrolig
viktig og kanskje det
eneste de spiser denne dagen. Mat, lønn til lærere og litt skolemateriell koster ca. fire tusen i
måneden. Regner vi det om til kostnad pr. dag blir det litt over to kroner pr. skoledag dersom vi regner
23 skoledager i måneden. Legger vi på en femtiøring vil vil også kunne hjelpe barna med uniformer og

mere skolemateriell. Regner vi dette om på månedsbasis betyr det at det koster i underkant av 60
kroner måneden (eller 2 kroner pr. dag) for å gi et barn skolegang, mat på skolen, skolemateriell og
uniform. Dersom du eller noen du kjenner kunne tenke dere å ta ansvar for ett eller flere førskolebarn,
kan dere kontakte oss eller sende en innbetaling merket «Førskolebarn Kenya».
India: På telefon fra
barnehjemmet
i
Trivellore
forteller
Rebecca at det ble stor
begistring
når
minibussen kom inn på
gårdstunet. I flere dager
hadde de ventet og alle
ville være med på en
kjøretur. Som skrevet
tidligere har det vært et
krav fra myndighetene
en stund, så det var
fantastisk å se hvordan
Herren la det til rette slik
at vi fikk kjøpt denne
bussen. Det er ihvertfall
tydelig at barna er glade
og skoleveien er nå mye
lettere for de minste
barna.
På barnehjemmet står det bra til med både arbeidere og barn. Det er nå 21 jenter og 20 gutter,
noe som gjør at arbeiderene for tid til å ta seg av det enkelte barn. Rebecca forteller at det er glade og
fornøyde barn, og at det er ro og harmoni på hjemmet. Husk på både Rebecca, arbeiderene og barna
i dine bønner og takk for at du er med og gjør for disse små.
Stephen Devakumar er fortsatt mye på reise og arbeider hardt med seminarer. Ved siden av
seminarene bygges nye forsamlinger ved Herrens nåde. Alle barna er også med i virksomheten og tar
mere og mere ansvar både med forkynnelse, sang og besøk i de ulike OpenDoor forsamlingene rundt
om i Tamil Nadu. De ber oss om å huske på dette arbeidet i våre bønner og takker samtidig for de
midler som de mottar fra IRR Mission.
”Nytter det å hjelpe?”
Jesus sier selv i Mt. 28 disse kjente ord: ”Gå derfor ut ...”. Dette er en befaling til oss om å være med
å vinne sjeler for himmelen. Når vi hører om hva som skjer ute på misjonsmarken, må vi bare takke
Jesus for hva han gjør. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Herrens velsignelse er ikke
langt unna, og vi er glad for det som han gjør. Den hjelp som du og jeg kan får være med å gi, skaper
resultater for evigheten – det nytter å hjelpe.
Vår store satsning på misjonen det siste året gjør at vi nå trenger midler. Ditt misjonsoffer vil
derfor være til store glede og velsignelse.Takk for at du står med oss i dette arbeidet, og vær fortsatt
med i bønn for våre misjonsfelt og det arbeid som drives. Du finner også brevet på våre nettsider,
www.irr.no. Må Gud rikelig velsigne deg.
Broderhilsen i Herren,

Øivind Flaten

