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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.04.16 
 
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 telefon fra Kenya forteller 
Robert Masaga at alt står bra til på 
barnehjemmet. I skrivende stund skal 
barna ha noen etterlengtende uker 
med fri før skolen starter opp igjen i 
begynnelsen av Mai. I motsetning til 
her i Norge er skoleåret delt opp i tre 
semestre med en måneds ferie 
mellom semestrene.  
 Barna gjør det bra på skolen 
og er ved god helse. Robert er den 
som har ansvaret for å følge opp 
barna med jevnlig helsekontroll, slik at 
dette blir ivaretatt. Selv om barna 

følges opp med personlig hygiene, så er det ikke samme standard 
som her. Det er derfor viktig med jevnlig kontroll av alle barna. På 
barnehjemmet får de vokse opp i trygge rammer og med noen som 
bryr seg om dem. 
 Glade og fornøyde barn er noe som vi alltid opplever når vi 
besøker førskolen som Bonface har ansvaret for. Han er også glad 
for at det nå blir noen uker med fri og vil benytte den tiden til å 
forberede seg til neste semester, samt at han kan bruke mere tid på 
menigheten som han har ansvaret for. Bonface er en trofast 
medarbeider som alltid setter barna i første rekke. Han tjener Herren 
på en fantastisk måte og det er utrolig å se hvilke fantastiske 
resultater som barna oppnår på sine prøver. Mange ganger har vi fått 
rapporter om hvor flinke barna er som kommer fra førskolen i Ogada. 
La oss huske på Bonface og det arbeidet han gjør i våre bønner. 

Vi vil også i dette brevet minne deg om at vi trenger flere 
faddere, både på barnehjemmet og førskolen. Kjenner du noen som 

kunne tenke seg å ta dette ansvaret, 
så er vi veldig takknemlige for alle 
som vil være med å hjelpe. 

Robert forteller videre at han 
nå har fått ansvar for menigheten i 
Migori. Det var midt på 90-tallet at 
denne forsamlingen så dagens lys og 
vi fikk være med å sette opp et 
fantastisk menighetsbygg der. Siden 
den gangen har virksomheten i 
Migori vokst og det er nå to 
forsamlinger i byen. Menigheten 
vokser i antall og de har møter både 
på søndag og torsdag hver eneste 
uke. Han ber oss om å huske på dette arbeidet i våre bønner. 

Å være enke i Kenya er ikke enkelt. På hver eneste tur besøker vi nye enker og ser 
hvordan de sliter for å få endene til å møtes. Under en av våre turer for noen år tilbake tok vi dette 
bilde hvor du ser Leif Norbom foran hytta til ei enke. For oss er det helt utrolig at det går an å bo 



 
  
 

slik, men sånn er det. IRR Mission har hjulpet 
mange, men behovet er stadig stort for nye hus, 
møbler, klær og mat til enkene. Ofte har de ansvar 
for sine barnebarn og med kun en liten jordlapp så 
blir det trange kår. For 7-8000 kroner kan vi være 
med å hjelpe en enke til å få nytt hus, seng, 
sengetøy, stol, bord og litt mat. Det nytter å hjelpe – 
det har vi sett med våre egne øyne! 
 
India: Fra India forteller både Rebecca og Stephen 
at det står bra til både på barnehjemmet og med de 
evangelister som arbeider gjennom OpenDoor. 
Stephen er stadig på reise for å ha seminar samt 
besøke de ulike forsamlingene i OpenDoor. For barna på barnehjemmet nærmer nå ferien seg 

med raske skritt. I slutten av måneden 
kommer sommeren for fullt, med 
temperaturer på godt over 40 grader i 
skyggen. Da er det godt det er ferietid 
og de fleste av barna vil besøke slekt 
og familie. Det blir også en fin 
anledning for arbeiderene til å få seg 
noen uker med fri.  
 Sommertid i India er en fin 
mulighet til å nå nye barn med 
evangeliet. Både hos Stephen og 
Nelson har de vært år bibelskole for 
barn. Gjennom dette arbeidet vinnes 
mange barn og foreldre for himmelen. 
Mange av ungdommene i menighetene 

trår til og er med både med sang og undervisning. De har også en enkel servering og hvert år 
opplever de at flere hundre barn kommer til disse samlingene. En fantastisk mulighet til å nå ut til 
de aller minste.  
 I Cuddalore opplever de at mange søker både til møtene og til samlingene med barna. 
Siden arbeidet startet har det vokst frem en fin forsamling, som i tillegg til møter hver søndag 
samler barn daglig i menigheten. Det er hjelp til lekser, sang, bibelundervisning og mange av 
foreldrene er også med. Nelson er veldig takknemlig for de som er med og gjør dette arbeidet 
mulig. Herren er god og han verner om sine.  
 Vi vil også i dette brevet nevne behovet for flere faddere til barnehjemmet i Trivellore. 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. Kontakte oss gjerne 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.  
 
”Hva skal jeg gi til min Frelser, hva skal jeg gjør e for ham!” 
Slik synger vi i en sang, og det er et mektig budskap i disse sangstrofene. Jesus døde for oss, han 
reddet oss og vi er på vei til himmelen. Hva kan vi gjøre for ham? Hva skal vi gi? Svaret er det vi 
selv som sitter med. La oss være med før natten kommer da ingen kan arbeide. La oss ikke miste 
fokus, men la våre øyne være festet på Jesus gjennom alt. Det er en enorm glede å få være med i 
dette arbeidet, og vi håper at du gjennom disse nyhetsbrevene  skal se verdien av at du er med og 
gir til dette arbeidet. Vi lever i en spennende tid, og våre hjerter er fylt av takknemlighet for det som 
Herren gjør. 
 Igjen takk for dine forbønner og for din gave til misjonen. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


