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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.03.17 
 
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 har flere ganger skrevet om behovet 
for vedlikehold på barnehjemmet. Slitasjen på 
både senger, stoler, bord, myggnett og klær er 
enormt stort. I forbindelse med at Line 
Borgersen har vært på reise til Kenya, har hun 
vært innom og besøkt barnehjemmet. Hun tok 
umiddelbart kontakt med oss og fortalte oss om 
behovene. Vi ble da enige om at vi så raskt 
som mulig for kjøpt inn det som er mest 
nødvendig. Totalt var det snakk om et sted 
mellom 10 og 15 tusen norske kroner. Det var 
på høy tid å kjøpe madrasser, pledd og laken, 
samt å reparere en del av sengene. 
Stålsengene måtte sveises og på bildet her ser 
du Hans Masaga (sønnen til Robert) stående 
ved en av disse køyesengene.  
 Madrassene i sengene var utslitte og 
luktet ikke særlig bra. Mange av barna er små 
og flere tisser i senga. Det var derfor stor glede 
da de skulle få reparert sengene sine og få nye 

madrasser, laken og pledd. Myggnettene var også dårlige og nye er bestilt. 
Spray for å holde innsektene borte er også viktig. Når du nå leser 
misjonsbrevet, har barna allerede sovet flere netter på nye madrasser og med 
et nytt myggnett over senga.  
 Også stolene hadde begynt å falle fra hverandre og vi bestemte derfor 
å kjøpe inn nye plaststoler til alle. De gamle stolene vil bli forsøkt reparert. En 
sveiser har også allerede vært på barnehjemmet og reparert de sengene som 
var ødelagt. Det som nå er gjort er det aller mest nødvendige for at barna skal 
ha det bra. Vedlikehold av bygningene er også noe 
som står for tur og som vi må gjøre noe med i løpet 
av året.  
 En av guttene som strålte av glede var lille 
Uburu. Selv om madrassen var dårlig og myggnettet 

ødelagt var det ikke snakk om å klage. Blid som en solstråle og så utrolig 
takknemlig over å ha et hjem.  

Innhøstningen i desember var veldig dårlig og mange steder var alt 
tørket helt bort. Det har begynt å komme litt regn, men det er fortsatt veldig 
tørt. Mange brønner har tørket helt ut, men på barnehjemmet er de fortsatt 
heldige og har vann i brønnen. Det er tid for å plante, men før de kan gjøre 
det må det komme mere regn. En liten skur er ikke nok, og de ber oss om å 
være med å be om regn. I forrige brev skrev vi om å kjøpe inn vanntanker slik at de kan samle inn 



 
  
 

regnvannet fra takene. Noen familier har allerede en slik tank og det er til 
stor hjelp både til matlaging og vask. 
 Daniel Masaga står på og virker som aldri før. For få dager siden 
var de samlet til friluftsmøte på markedet i Bondo. Bondo er en liten 
landsby på vei fra Giribe til Migori. Med stor iver forkynte han evangeliet 
og flere søkte frem i dette møte. Det varmer våre hjerter og maner oss til 
å virke for Jesus når vi ser vår bror virker med en slik iver. Husk på ham i 
dine bønner. 
  
India: Fra India forteller både Rebecca, Stephen og Nelson om en fin tid. 
Stephen forteller at han reiser mye til de ulike forsamlingene som står 
med i Opendoor. Rebecca reiser jevnlig ut til barnehjemmet og sørger for 
at både barn og arbeidere har alt de trenger til. Hun forteller at det står 
bra til med alle og at både barn og arbeidere trives og er glade for å 
kunne være på barnehjemmet.  
  
Misjonstur til India. 
Det er lenge siden vi har vært ute på misjonsfeltet i India, men nå er det bestemt at et team reiser ut i 
påsken. I tillegg til å besøke barnehjemmet blir det møtekampanjer og besøk hos forsamlingene både 
hos Stephen og Nelson, samt flere av forsamlingene knyttet til Opendoor. Cuddalore og forsamlingen 
der håper vi også å kunne besøke. Vi kommer tilbake med mere informasjon om denne reisen i neste 
misjonsbrev, men vil med dette be deg om å huske spesielt på reisen i dine bønner. Vi står i en 
åndelig kamp og forbønn er både viktig og nødvendig.  

Stephen, Rebecca og Nelson gleder seg til at vi kommer på besøk. De vil jo gjerne at vi skal 
besøke både barnehjemmet og så mange som mulig av de forsamlingene som tilhører virksomheten. 
Dagene er nok for få til akkurat det, men vi ser frem til å en fin tid sammen med våre nådesøsken. Alle 
forteller de om liv og begeistring i forsamlingene og at stadig flere blir frelst. Det er fantastisk for oss å 
høre og vi ser virkelig frem til dette. 

Denne gangen vil vi gjøre et opprop for misjonsreisen til India. Når vi reiser ut ser vi alltid 
behov for å kunne hjelpe litt ekstra. Vi ønsker å ha en festkveld med barna på barnehjemmet. I 
Cuddalore er det også mange barn som kan trenge litt ekstra. Vi vet også at flere av pastorene ikke 
har det så enkelt og ønsker å kunne hjelpe der vi ser det er behov. Dersom du har mulighet så send 
oss en gave på vårt kontonummer og merk denne med «Misjonstur India». Vi kommer som nevnt 
tilbake med mere informasjon om denne turen i neste misjonsbrev. 
 
Sats på misjonen! 
Som du kan lese i dette brevet forstår du sikkert at behovene er mange. Vi tror også at nådesøsken 
ønsker å stå med i arbeidet på alle våre misjonsfelt og vet at Herren alltid vil velsigne en glad giver. Er 
det noe som er verdt å satse på, så er det  misjonen. Den velsignelse som følger med er ubeskrivelig. 
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 


