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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.03.15 
 
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 vært i 
kontakt både med India og Kenya.  
 
Kenya: På barnehjemmet står alt bare bra til. Det nye toalettet er nå 
også straks klart til bruk og vi arbeider med planene om å sette opp 
dusjrom for både guttene og jentene. Dusjrommet de har i dag er veldig 
enkelt og er satt opp av bølgeblikkplater. Dette begynner nå å bli så 
dårlig at det er på høy tid med nye dusjrom. Planen er å sette opp dette 
bygget med murstein og å montere dusjer og vasker i begge rom. Med 
borevann og brønn er planen videre å montere elektrisk pumpe, montere 
en stor vanntank, samt å legge rør inn til det nye dusjbygget. I og med at 
dette bygget ligger litt lavere enn vanntanken vil det bli tilstrekkelig trykk 
slik at dusjene virker slik de skal. Vi vil også vurdere om det skal 
monteres en litt mindre tank slik at vannet kan varmes opp på dagtid. 
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 står på som aldri før og forkynner evangelit med 
friskt mot. Bonface Odhiambo, sønnen til Joseph Mikam, forteller at han 
hver søndag kjører ned til Viktoriasjøen for å forkynne i møtene der. Etter 
at han mistet sin far la Herren en byrde i hans hjerte om å virke med 
evangeliet. 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.   
Når det gjelder førskolen 
forteller Bonface at flere 
av de største barna nå 
har startet på 
grunnskolen. Behovene i 
førskolen er store. To av 
klassene benytter 
bibelskolen når det ikke er 
undervisning der for 
evangelistene, mens den 
tredje klassen benytter et 
gammel bygg ved siden 
av menighetslokalet. 
Barna sitter på enkle 
benker med skriveboka 
på kneet. Forholdene er 
meget enkle og det er et stort behov for å løfte standarden på førskolen. Det beste hadde 
selvfølgelig vært et eget bygg med tre klasserom, et kontor for lærere, samt et lite kjøkken og 
spisesal. I klasserommene burde det da også være satt opp tilstrekkelig med pulter til alle barna. 
Et slikt prosjekt koster mye, så foreløpig har dette bare vært en drøm for oss. Behovet er helt klart 
tilstede og vår bønn til Herren er at han ser til disse små barna og sørger for at midler kommer inn 
slik at dette kan bli en virkelighet. Vi ber om at du også står med oss i bønn for dette prosjektet slik 
at disse små barna kan få sitt eget skolebygg. 



 
  
 

Vi ber deg også om å hjelpe oss med å få flere faddere for barn både på barnehjemmet og 
på førskolen. I dag er det 32 barn på barnehjemmet i tillegg til fem arbeidere. Det er mange 
munner som skal mettes, de skal ha seng, klær og skolegang. Kjenner du noen som kunne tenke 
seg å bli fadder for et av disse barna? Vi er takknemlige for alle som vil være med å ta ansvar for 
et barn. Et fadderbarn på barnehjemmet koster kr. 250 pr. måned, mens du kan hjelpe et barn med 
førskole for 100 kroner i måneden. Da får de mat, uniform og skolegang.  
 
India: Stephen Devakumar og hans kone Rebecca forteller om at arbeidet i India er i stadig vekst. 
Mange søker til møtene og de opplever en sunn vekst i sine forsamlinger. Stephen er mye ute på 
reiser og besøker de menighetene som står med ham i OpenDoor. Nylig har han også vært på en 
lengre reise til Sri Lanka. Han forteller at det er en åpen dør for evangeliet på Sri Lanka og at 
mange kommer både til seminarer og vekkelsesmøter. Han ber oss om å huske på Sri Lanka i 
våre bønner.  

På barnehjemmet har vi nå en veldig stabil situasjon. De arbeiderne som 
jobber der, har sammen med Rebecca klart å skape et harmonisk og trygt 
sted for barna. Selv om det nå er regntid og kanskje mye av tiden må 
tilbringes inne, legger ikke det noen demper på barna.Rebecca er ute på 
barnehjemmet flere dager i uken, og sammen med de andre arbeiderne 
gjør de sitt til at alle trives på den beste måten. Både barn og arbeidere 

trives i nyoppussede lokaler. Vi er heldige og har noen fantastiske arbeidere som virkelig tar seg 
av barna under alle omstendigheter. Når de faller og slår seg i lek er det godt å ha et fang å sitte 
på og noen som kan gi trøst.  

Mange er med å støtte arbeidet på barnehjemmet i 
Trivellore, men det er stadig behov for flere som kan være med å 
ta ansvar for både barn og arbeidere. For 250 kroner i måneden 
kan du være med å hjelpe et av disse barna med mat, klær og 
skolegang, eller om du ønsker å hjelpe en av arbeiderene. Du kan 
kontakte oss på telefon 41200094, sende oss en e-post på 
irr@irr.no eller sende oss et brev. Du kan også innbetale din gave 
direkte til vårt kontonummer som du finner øverst på 
misjonsbrevet.    
 For deg som benytter internett har vi nå også opprettet en egen side på Facebook. Du kan 
nå denne på flg. adresse: www.facebook.com/irrmission. Her ligger det både tekst, bilder og noen 
korte videofilmer. Dersom du ikke har tilgang selv, så spør gjerne om noen kan vise deg dette. En 
fin måte å fortelle mennesker om det arbeidet som IRR Mission driver. 
 
 
”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 
takke Jesus for hva han gjør. Sjeler blir frelst og vunnet for himmelen og barna på barnehjemmet 
får høre om Jesus. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. Herrens velsignelse er ikke 
langt unna, og vi er glad for det som han gjør. Jesus er stor og han har i sannhet all makt i himmel 
og på jord. Den hjelp som du og jeg kan får være med å gi, skaper resultater for evigheten – det 
nytter å hjelpe. Vi håper at dette brevet har vært til inspirasjon for deg og din familie. Ta gjerne en 
kopi og del dette også med dine venner og kjente. Om du er i kontakt med noen som ønsker å 
motta misjonsbrevet så gi oss beskjed om dette.  
 
Igjen takk for dine gaver og forbønner i det arbeidet som drives, og må Herren rikelig velsigne deg 
og dine. 

 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


