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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.02.19 
 
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: Robert forteller at mange søker til møtene og at de stadig er ute på markedsplassene for å 
evangelisere. Evangeliet forkynnes og Herren stadfester med frelse, tegn og under. Det er fantastisk å 
se det som Herren gjør blant våre nådesøsken i Kenya og Tanzania. Mange av de eldre har reist hjem 
til Herren og det er fint å se at de yngre nå for fullt går inn i den samme tjeneste. La oss huske på de i 
våre bønner og med våre midler. 
 Arbeidet med byggingen av det nye forsamlingslokalet i Ogada går også sakte fremover. Det 
er et stort prosjekt, men våre nådesøsken har tro til Gud om at han vil stå med slik at lokalet snart skal 
stå ferdig. Bonface skriver også at alt står bra til på førskolen. Det er på tide å kjøpe inn en del bøker 
til våre lærere og vi håper at dette er på plass allerede om få uker. I tillegg må det kjøpes inn bøker, 
blyanter, kritt og annet nødvendig skolemateriell til alle barna. Skoleuniformene begynner også å 
slites, så det er snart på tide med en fornyelse av disse. Hver dag startes skoledagen med en kopp 
velling og midt på dagen er det varm lunch. Dette er viktige måltider for barna og for noen kanskje det 
eneste de spiser den dagen. Det 
er mange munner som skal 
mettes og vi trenger flere som kan 
være med å hjelpe disse barna. 
Kjenner du noen som kunne tenke 
seg å hjelpe et barn med 
skolegang, skolemateriell, uniform 
og mat hver dag på skolen, så ta 
kontakt med oss. Det koster 100 
kroner pr. måned å være fadder 
for et barn på førskolen.  

På barnehjemmet står alt 
bra til med både barn og 
arbeidere. Vi skrev i forrige brev 
om behov for vedlikehold av bygninger. Takplatene er nå så dårlige at de mest sannsynlig må byttes 
ut. Videre er det også behov for flere faddere til disse barna. Kanskje du kjenner noen som kunne 
tenke seg å være med å hjelpe et barn? Et fadderbarn på barnehjemmet koster kr. 250 pr. måned.  

 
India: Fra India forteller både Rebecca, Stephen og Nelson om en fin utvikling i arbeidet. Stephen 
benytter mye av sin tid til å besøke de ulike forsamlingene som står med i Opendoor, og forteller om 
vekst i arbeidet. Stadig flere mennesker søker til møtene, og mange vinnes for himmelen. 
 Også hos Nelson er arbeidet i fin vekst. Arbeidet i menigheten hos Nelson bringer stadig frukt 
og nye mennesker søker inn til møtene. Arbeidet med å hjelpe barn og enker pågår også for fullt, og 
behovet blant disse er stort. Når det gjelder arbeidet i Cuddalore så ber vi deg spesielt om å huske på 
familien til Pastor Ruben. Han har i lengre tid vært syk og reiste hjem til Herren nå i slutten av januar 
måned. Nelson ber oss om å huske på familien og menigheten i Cuddalore i forbønn. Pastor Ruben 
har stått trofast med i tjenesten i Cuddalore og vi er takknemlig for det arbeidet som han har gjort på 
dette stedet. Når vi besøkte ham for to år siden fikk vi med egne øyne se hva Herren har gjort på dette 
stedet. Det ble et nødrop i våre hjerter og vår bønn er at Herren må skaffe til veie midler slik at vi kan 



 
  
 

utvide dette arbeidet. Huset vi i dag leier er veldig 
lite og vår bønn er at nye dører må åpnes i 
Cuddalore. 
 På barnehjemmet går dagene som vanlig. 
Det er fred og harmoni mellom både barn og de 
som arbeider der. Rebecca er ute på 
barnehjemmet flere dager i uken, og sammen 
med de andre arbeiderne gjør de sitt til at alle 
trives på den beste måten. Arbeidet med å 
reparere taket på et av rommene er nå også i 
gang. Under syklonen i fjor høst ble taket på et av 
de øverste rommene revet av. Hun forteller også 
at flere av ungdommene fra Chennai skal på 
besøk til barnehjemmet. Det er noe som barna 
virkelig setter pris på og ser frem til. I skrivende 
stund er det 11 gutter og 9 jenter på 
barnehjemmet.  
 Forrige uke var 
det full helsesjekk på 
barna og alle var i fin 
form (her måles det 
høyde og vekt). 
Arbeidere og glade 
barn samlet på trappa 
foran spisesalen. Så 
utrolig blide og 
takknemlige for den 
muligheten som de har ved å kunne bo på 
barnehjemmet.  
Mange er med å støtte arbeidet på barnehjemmet 

i Trivellore, men vi trenger også 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. 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 kr. 250 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. 

 
 Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


