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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.04.18 
 
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 i måneden som har gått vært i kontakt med Kenya. Daniel er tydelig 
preget av sykdom og trenger forbønn. Når du leser dette brevet er Torhild Dahle og Øivind Flaten 
på misjonsreise i Kenya. I tillegg til å besøke vår kjære bror, Daniel Masaga, så vil de være med 
om møter, besøke enker, barnehjem, førskole og mange av våre kjære nådesøsken. De gleder 
seg til reisen og vi ber deg om å huske på oss i dine bønner. 
 
Nylig har vi også hatt utdeling til enker. Enkene er blant de som virkelig har det vanskelig. Det er 
ingen ordninger fra myndighetene, så de er avhengig av hjelp fra sine barn for å overleve. Mange 
har også ansvar for barnebarn og da blir det mye hardt arbeide for å klare å få nok mat til hele 
familien. Det er vondt å se hvordan enkelte bor og har det. Vi kan aldri glemme den blinde enka 
som bodde i et hus hvor deler av veggene var rast sammen. Her var det fritt frem for både slanger 
og andre krypdyr og ta seg inn. Det var under Torhilds forrige tur til Giribe at hun sammen med 
Anita og Mette besøkte denne enka. Der og da bestemte de seg for å hjelpe denne enka og i løpet 
av få dager var hytta reparert. En stor glede for enka og en absolutt nødvendighet. Tenk deg selv 
med små barn hvor alle slags dyr kan gå fritt inn når du skal forsøke å sove litt.  
 

Mange samlet seg til utdelingen og gleden var til å ta og føle på. Det var sang, dans og jubel når 
de fikk sin del med de mest nødvendige varene. 
 
Vi skal også være med på flere møter under vår misjonsreise og det første møte blir i Ogada i 
Giribe. Det blir fantastisk å atter få se våre kjære nådesøsken. Mange starter tidlig på morgenen 
for å rekke frem til møte. Allerede mens vi er på vei til møte vil vi høre sang og jubel i fra 
møtelokalet. I neste brev så kan du lese mere om vår misjonsreise. 



 
  
 

India: Erik Wold har akkurat 
kommet tilbake fra India hvor 
han blant annet har hatt flere 
pastorseminarer sammen 
med Stephen Devakumar. 
Han forteller om en fantastisk 
oppslutning og stor glede og 
begeistring blant våre Indiske 
nådesøsken. Mange pastorer 
deltok på disse seminarene. 
En tur til barnehjemmet ble 
det også tid til og gleden var 
stor da «onkel» Erik kom på 
besøk. 
 
Cuddalore er stedet Herren har lagt på våre hjerter og Erik fikk også på denne turen anledning til å 

besøke stedet. Det ble en festdag sammen 
med arbeiderene og ikke minst barna. Damene 
som arbeider med barna i Cuddalore gjør en 
fantastisk jobb og vi må bare takke Herren for 
at vi får være med på dette. Det har lenge vært 
vanskelig å få inn midler til å drive dette 
prosjektet, men vi har tro til Herren at han ser til 
dette og vil åpne nye dører på dette stedet. 
 
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. 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.    
 
Hva gjør vi med våre talenter? 
I Matt. 25,14-29 leser vi om talentene. En mann var i ferd med å dra utenlands og delte ut talenter 
til enhver etter som de hadde evne til. På samme vis er det med oss. Herren har gitt oss talenter 
som vi skal benytte i den gjerning som han har kalt oss til. Han vil at vi skal være til velsignelse og 
hjelp for mennesker. Alle kan vi av nåde få være med å tjene, enten det er forkynnelse, 
vidnesbyrd, sang, bønn, givertjenesten osv. Herren vil lønne den som vil tjene ham med de 
talentene som han har gitt.  
 La oss, som skriften sier i Joh. 9,4, arbeide mens det er dag. I dag er det mulig å virke, 
morgendagen kjenner ingen. Han som kalte oss er trofast, og vil være med oss alle dager inntil 
enden. Vi er takknemlige for dine gaver og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg. Gi gjerne 
bort brevet til venner og bekjente. Du finner det også på våre nettsider, www.irr.no. 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten     


