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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.10.16 
 
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: Vi skrev i forrige brev om bygging av nytt dusj- og vaskerom for 
John, Daniels yngre bror. Arbeidet går fremover og det er nå bare maling 
og legging av rør for å lede bort vannet som gjenstår. Bygget er pusset og 
en enkel dør er montert. 
Johns datter, Mary Roose, 
skriver at John er dypt 
takknemlig for dette. Med et 
skikkelig dusjrom blir det 
enklere for John med den 
daglige hygienen, og kona 
og barna slipper å bekymre 
seg for at han kan ødelegge 
seg. En stor takk til deg som 
har vært med å gjort dette 
mulig.  
 På førskolen er det full fart med blide barn som gleder seg over muligheten til å få gå på 
skole. Bonface gjør en fantastisk jobb med disse barna, og med enkle midler legger de et godt 

grunnlag for videre skolegang. I 
samtale med Bonface forteller han 
at om den takknemligheten som 
barna viser ved å få gå på skole. 
Tidligere har vi skrevet om at de 
trengte noe skolemateriell og midler 
er nå på vei slik at dette kan kjøpe 
inn. I første rekke er det snakk om 
skrivebøker, blyanter, visklær og 
nødvendig undervisningsmateriell 
for lærerene.  
 Vi har fått melding om at alt 
står 
bra 
til på 

barnehjemmet. Det er imidlertid snart behov for 
vedlikeholdsarbeide på bygningene, noe vi også nevnte i forrige 
brev. Også barna har behov for nye klær, kjøkkenet trenger nytt 
utstyr, madrasser og pledd må kjøpes inn. Målet er å komme i 
gang med dette arbeidet før jul og vi ber deg spesiellt om å huske 
på dette i dine bønner. 
 Evangelistene er ute på markedsplasser og besøk i 
hjemmene. Frimodig vitner de om Jesus og det frelsesverk som 
han har tilveiebrakt på Golgata. Mange gir sine liv til Jesus og 
opplever en total forvandling. Mennesker som før har lagt under for 
alkoholens bånd blir satt fri og hele familien gleder seg over denne 
forvandlingen. Jesus er i går og i dag, ja til evig tid den samme. 
Han står bak sitt ord og støtter trofast den som vil tjene ham. Dette 
er hva våre brødre opplever i sin tjeneste. La oss huske på dem i 
våre bønner. 



 
  
 

 
India:  Stephen Devakumar har vært på reise og besøkt flere av forsamlingene som tilhører 
OpenDoor. Flere av disse forsamlingene har meget enkle bygg hvor både vegger og tak er dekket 
av gress. Her er det ikke snakk om krav om fine byggverk for å ha møter – nei de lovpriser og 
takker Herren for at han har gitt de dette fantastiske og fine bygget. På bildet ser du også hvordan 
damene sitter på den ene siden og mennene på den andre.  
 Det er fantastisk å få være en del av dette arbeidet, og se hva Herren gjør i India. Med et 
kall fra Herren virker de med evangeliet og mange sjeler vinnes for himmelen. 

  
Hver eneste uke reiser Rebecca ut til barnehjemmet. Hun forteller at det står bra til med både barn 
og arbeidere. Arbeidet med oppussingen går også fremover. Når det gjelder godkjenning for videre 
drift fikk vi den for seks nye måneder. Godkjenningen som vil gjelde for fem nye år lar derfor vente 
på seg. Rebecca forteller at de vil at oppussingsarbeidet skal være ferdig før denne gis. Husk 
spesielt på dette i dine bønner.  

Barna er flinke på skolen og 
flere ettermiddager i uken 
kommer det en lærer til 
barnehjemmet for å hjelpe 
barna med lekser. 
Skolearbeidet er veldig 
viktig for barna og det er 

deres mulighet til å en dag kunne klare seg selv. De er 
utrolig takknemlige for den muligheten de får og du ser 
selv her på bildene hvor ivrige de er. 

 
Mange er med å støtter arbeidet på barnehjemmene i Trivellore og i Giribe, 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. For 100 kroner i måneden kan du være med å gi et barn 
skolegang, frokost, lunch og en skoleuniform på førskolen i Giribe. Kontakt 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 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. 
 
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


