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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.04.17 
 
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: Nye madrasser, pledd, laken, myggnett er nå på 
plass på barnehjemmet. Fornøyde og glade barn var så 
stolte da de fikk nye myggnett. Nå slipper de å få myggstikk 
og kan sove trygt og godt på nye madrass, med nytt laken, 
nytt pledd og et deilig myggnett som dekker hele senga. 
Fantastisk og vi ønsker å takke deg spesielt som har gjort at 
dette var mulig så raskt.  

Det ble også kjøpt inn nye stoler til alle 
barna og de ødelagte sengene ble 
reparert slik at alle nå kan sove trygt 
og godt. Nye gardiner i alle rom, såpe, 
tannkrem og olje til å smøre huden ble 

også kjøpt inn til alle barna. Skokrem så de kan ha blankpussa sko på skolen ble også handlet. Det 
neste som nå står for tur er å fornye kopper og kar 
på kjøkkenet, men det holder en stund til. 
  På førskolen er det full fart og Bonface og 
hans kollegaer gjør alt han kan for at barna på alle 
måter skal ha det bra. Snart er det påske og noen 
dager fri for barna. Det er tre klasser med glade og 
lærevillige barn. Snart er det eksamen for de største 
og så bærer det videre inn i grunnskolen. Husk på 
disse barna i dine forbønner. 
 Ved siden av førskolen har Bonface ansvar 
for en av menighetene i nærheten av Viktoriasjøen. 
Stadig flere kommer til møtene og de er nå i gang 
med å reise et nytt forsamlingsbygg slik du kan se 
på bildet her. 



 
  
 

 
India: Fra India forteller både Rebecca, Stephen og Nelson at de venter på at vi nå skal komme på 
besøk til India. Torsdag 6. april setter vi oss på flyet som skal ta oss til Chennai. Med på reisen denne 
gang er Daniel Flaten, Hannah Grønli, Nina Wilskog, Erik Wold, Tor Ivar Grønli og Øivind Flaten. Det 
blir besøk på barnehjemmet og flere møteserier under påsketiden. 
 Det går mot sommer i India og 
temperaturen er stigende. For deg som følger 
med på www.yr.no ser du at det på dagtid ligger 
på godt over 35 grader. Med slike temperaturer 
blir det nok en stor overgang og det er viktig å 
drikke rikelig med vann. Møtene vi skal være 
med om blir da også enten tidlig på morgenen 
eller på kvelden.Allerede førstkommende lørdag 
går turen til barnehjemmet i Trivellore og det er 
stor spenning og forventning hos barna. På 
bildet her ser du noen av barna sammen med 
arbeiderene og forstanderen i menigheten i 
Trivellore. Med oss i koffertene har vi pakket ned 
kosedyr, leker og litt påskegodt fra Norge. Det er 
alltid stas når «uncle» og «aunty» kommer på 
besøk fra Norge. Alle er «onkel» og «tante» der, 
så her er det bare å henge på når barna vil leke eller ha et fang å sitte på. Vi gleder oss veldig til å 
treffe både barn og arbeidere. Det blir også tid til å samtale om videre planer for barnehjemmet. 

Stephen Devakumar blir med både på barnehjemmet og når vi reiser rundt. Som alle våre 
lesere har forstått så brenner han for pastorseminarer. Dette er også noe vi vil ha på flere av de 
stedene vi skal besøke, og det vil da være Stephen Devakumar som har ansvar for dette. Rebecca blir 
også med på deler av reisen.  Langfredag skal vi besøke OpenDoor i Chenna. Dette er 
menigheten til Stephen og Rebecca og både vi og hele menigheten gleder seg til vi kommer. På 
kvelden er vi hos Nelson i Tambaram og påskeaften reiser Øivind og de tre ungdommene til Madurai 
for å være med på møte der første påskedag. Vi skal også besøke Cuddalore der vi er med og støtter 
både menigheten og arbeidet som de driver blant barna i området. Cuddalore ble hardt rammet av 
tsunamien for en del år tilbake og det var da IRR Mission gikk inn og ønsket å bygge opp et nytt 
arbeide der. Det er Nelson som står som ansvarlig og han vil også bli med oss på denne reisen.  
 Som du forstår så skal vi være med på mye de to ukene vi er i India. Vi vil derfor be deg og 
dine om forbønn på denne reisen. Vi trenger Guds beskyttelse både på reisen og den tiden vi skal 
være i India. Herren har kalt oss til en tjeneste og vårt ønske er at mange skal bli reddet for himmelen. 
 
Misjon er til velsignelse! 
Vi vil oppmuntre deg som står med oss i arbeidet og takke for dine gaver og forbønner. Det er en 
velsignelse å få være med å gi til Guds rikes sak. Mange opplever bønnesvar gjennom nettopp det du 
er med å gi. Barn som får hjelp, mennesker som roper til Jesus om frelse, munner som mettes – det 
rører ved dypet i våre hjerter. 

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 


