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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.02.16 
 
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 bra til med både barn og 
arbeidere. Ekstra midler ble sendt til jul slik at de skulle ha en fest 
for barna. Flere av barna benyttet også julen til å reise på besøk til 
gjenlevende familie og slektninger. Selv om mange av barna har 
misten mor eller far, så er det alltid fint å kunne få besøke 
slektninger.  
 Når det gjelder selve barnehjemsbygningen må vi dette året 
regne med å koste på noen kroner med tanke på reperasjoner, 
maling og generellt vedlikehold. Både vær og vind sliter på 
bygningene, og det er viktig å ta vare på hjemmet til barna. 

 Nytt år betyr også ny 
skole for noen av barna. I 
motsetning til hos oss starter 
skoleåret opp i januar. Noen 
av barna er nå ferdig med 
førskolen og skal begynne på 
den offentlige skolen. Dette 
betyr at det må kjøpes inn nye klær og skoleavgift må betales. 
Det er ikke snakk om så mye penger pr. barn, men denne må 
betales dersom barna skal få muligheten til å gå på skole.  

Når det gjelder førskolen så har flere av disse nå 
startet på grunnskolen og nye barn har kommet til. Vi venter 
på rapporter fra Bonface når det gjelder antall barn på skolen. 
Behovene i førskolen er store, og vi håper å kunne hjelpe til 
med skolemateriell både for lærere og elever. Husk på dette i 
dine bønner.  

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.  

Evangelistene står på hver eneste dag for å vinne nye sjeler for himmelen. De er ute på 
markedsplassene, besøker hjemmene og har møter i sine forsamlinger. Evangeliet forkynnes og 
mennesker blir frelst, løst og helbredet. Evangeliets kraft er den samme i dag og Herren stadfester 
med under og tegn. Vi er alltid glade over å høre hva Herren gjør ute på misjonsmarken og det er 
fint å se at Daniel fortsatt står på og forkynner evangeliet. I 
skrivende stund er han på vei til Uganda for å ha en 
møtekampanje. La oss huske på ham og evangelistene som 
står sammen med ham i denne tjenesten.  

 
India: Fra India forteller både Rebecca og Stephen om en 
fin utvikling i arbeidet. Stephen benytter mye av sin tid til å 
besøke de ulike forsamlingene som står med i Opendoor, og 
forteller om vekst i arbeidet. Stadig flere mennesker søker til 
møtene, og mange vinnes for himmelen.  
 Nylig var Erik Wold med team på en snarvisitt på 



 
  
 

barnehjemmet. De forteller at det var en harmonisk atmosfære 
på hjemmet, og både arbeidere og barna hadde det veldig bra. 
Det var nå 15 gutter og 21 jenter på barnehjemmet. De hadde 
kjøpt inn mat og hadde et festmåltid sammen med barna. Alle 
barna fikk hver sin caps, og det ble også tid til litt lek sammen 

med barna denne 
kvelden. Det er alltid 
stor stas når «onkel» 
og «tante» fra Norge 
kommer på besøk. 
Da vet de at det blir 
fest, lek og kanskje 
noen gaver.  

Det er nå tre 
år siden vi malte 
bygget utvendig, og 
det voldsomme 
regnværet har tydelig 
satt sitt preg på bygningene. Reperasjoner og maling må 
gjøres før høsten og vi vil i løpet av måneden ha samtaler 
med Rebecca og Stephen om detaljer og kostnader 
knyttet til dette. Myndighetene har jevnlig kontroll og 
setter også krav til bygningenes standard. 

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.    
 Vi ønsker også i dette brevet nevne mulighet for skattefradrag. Alle som tidligere har 
benyttet seg av ordningen videreføres automatisk. Har du ikke benyttet deg av dette tidligere og 
ønsker å få med fradraget for 2015 kontakt oss snarest og senest innen den 25. februar. Du kan 
ringe oss på 41200094 eller sende oss en epost. 

For deg som benytter internett, så finner du oss på 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. 
 
”Hva skal jeg gjøre?” 
Matt 25:35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg 
var fremmed, og dere tok imot meg. La dette skriftstedet være en oppmuntring til oss alle om at vi 
kan være med å leske noen langs veien. Mange trenger en utrakt hånd – la oss alle rekke ut våre 
hjelpende hender. 
 . Alle gaver er kjærkomne, og hva man kan få utrettet for noen få kroner er ufattelig. Må 
Herren rikelig velsigne deg og dine nærmeste, og takk for dine forbønner og gaver til arbeidet. 
 Ønsker du å være med å ofre av dine timelige midler til noe av dette arbeidet så vit at 
Herren velsigner en glad giver. Ønsker du å gi spesielt til et prosjekt, skriv det i merknadsfeltet på 
din innbetaling. Forøvrig følg også med på våre nettsider www.irr.no.  

Vi her i IRR Mission vil rette en spesiell takk til alle som er med å gi av sine midler til 
misjonens sak. Takk for dine midler og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg, og må Herren 
rikelig velsigne deg og dine tilbake. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


