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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.03.19 
 
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: På førskolen er det stor glede over de 
nye bøkene som Bonface har kjøpt inn. Dette er 
bøker som er til stor hjelp for lærerne i det 
daglige arbeidet på skolen. Her er det både 
arbeidsplaner, forslag til undervisningsopplegg og 
oppgaver til barna. Som du ser på bøkene så er 
det både swahili og engelsk. Engelsk er viktig å 
lære og allerede fra 3-4 års alderen så begynner 
barna med engelsk. Luo som er stammespråket 
skal også læres i tillegg til matematikk. Det kan jo 
kanskje bli litt mye noen ganger for de små 

barna, men nei, her er det tydeligvis plass til mye 
kunnskap. 
 Skoleuniformene begynner nå også å bli 
slitt, slik at det innen kort tid er behov for nye 
uniformer. Uniformer koster minst hundre kroner pr. 
uniform og med 70-80 barn så blir jo det en god del 
penger. Vi håper å kunne få inn nok midler til dette 
slik at alle barna kan få ny uniform etter sommeren.  
 En kopp med velling på morgenen og varm 

lunch midt på dagen er to enormt viktige måltider for skolebarna. For mange er dette de eneste 
måltidene de får i løpet av en dag. Uten mat så blir det vanskelig for barna å lære. Vi i IRR Mission, 
lærerne og ikke minst barna er så utrolig glade og takknemlige for alle som er med å gi slik at de kan 
få mat hver eneste skoledag. En stor og varm takk til deg som er med å hjelpe disse barna. 



 
  
 

India: Fra India forteller Rebecca at de i 
måneden som har gått har arbeidet med å 
reparere taket som hadde blåst av på deler av 
andre etasjen over spisesalen. I tillegg til å 
legge nytt tak har de også montert overbygg 
over flere av dørene slik at vannet blir ledet bort 
fra veggen når det regner. I andre etasje over 
spisesalen er det også montert et 
regnbeskyttelse slik at vannet skal ledes 
utenfor bygget når det regner. Du ser det på 
bildene her, sammen med reparasjonen av 
taket som hadde falt av.  Flisene på det flate 
taket har også blitt skadet etter alt regnværet. 
Som du ser på bildet her så byttes alle de 
ødelagte flisene ut. Det er et nødvendig og 
veldig viktig arbeide som sikrer at ikke vannet 
trenger ytterligere ned i sementen og på sikt 
ødelegger taket.  
 Vi skrev i forrige brev at Pastor Ruben i 
Cuddalore har reist hjem til Herren. Familien 
takker for forbønn i den vanskelige tiden og ber 
oss fortsatt huske på de. Ruben stod i en 
fantastisk tjeneste og var til stor velsignelse for 
mange i Cuddalore. Vi var så heldige å få møte 
ham under vårt besøk der for to år siden og det 
var en takknemlig mann vi fikk møte. Barna og 
arbeiderene i det lille huset med utsikt til havet 
ligger på våre hjerter hver eneste dag. Må 
Herren se til de og åpne nye dører i Cuddalore. 
 Stephen er mye på reise med seminarer og åpning av nye forsamlinger. Han forteller om et 
arbeide som vokser og at nye sjeler vinnes for himmelen. Også hos Nelson opplever de en fin tid og 
mange søker til møtene i Tambaram. La oss huske på våre nådesøsken i våre bønner. De står i et 
viktig arbeide og trenger virkelig all den forbønn de kan få. 

Mange er med å støtte våre barnehjem i Trivellore og Giribe, men vi trenger flere som kan være 
med. For 250 kroner i måneden kan du 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.  

 
Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen! 
Gjennom de år som vi har stått i dette arbeidet er det underbart å få se at det gir resultater. 
Mennesker blir frelst, løst og helbredet fra sine plager. Barn får hjelp og blir til velsignelse. Behovene 
er fortsatt mange og store, og vi appellerer til fortsatt å stå med i denne tjenesten. Samtidig takker vi 
for din støtte og forbønn i det arbeidet som drives, og ber om at Gud rikelig må velsigne deg i disse 
sommermånedene. Vær med å be for misjonen og det arbeidet som drives. 
 
 Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


