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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.08.19 
 
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 de nå er travelt opptatt med å forberede årets konferanse som vil avholdes i 
tidsrommet 15 – 18. august. De venter at årets stevne vil samle flere mennesker enn noen gang 
tidligere. Vi gleder oss over dette og ser frem til å høre fra disse møtene. Også i år vil det komme 
besøk helt fra Uganda i nord til Mombasa i sør. Mange må reise flere dager for å komme til disse 
møtene. La oss huske på denne konferansen i våre bønner. 
 Vi ønsker også i dette brevet å trekke frem behovet for å hjelpe evangelistene og deres familier 
på best mulig måte. For en del år tilbake sendte vi ut midler slik at de skulle plante trær. Trevirke er 
kostbart og vår tanke var at vi på den måten kunne skaffe tilveie midler som kunne benyttes for å 
hjelpe til med bygging av menighetsbygg. Vi skrev også den gangen at det kan være til stor hjelp om 
evangelistene i større grad planter trær, frukttrær og har noen høner og sauer de kan selge. Noen 
tente på denne ideen og satte straks i gang med å plante frukttrær, en annen startet med høner. Dette 
har vært til stor hjelp for familiene og vårt mål er at flere skal komme i gang med dette. Vi kan da med 
relativt små midler kjøpe inn frukttrær og kyllinger. På denne måten kan de på sikt selge frukt, egg og 
kanskje nye kyllinger. Det vil være til stor og uvurderlig hjelp slik at de får mat på bordet og skolegang 
til barna.  
 Vi har også nylig fått en oppdatering fra 
barnehjemmet og det står bra til med både barn og 
arbeidere. Arbeiderene gjør en utrolig innsats for 
barna, noe som gjenspeiles både i hjemmet og på 
skolen. Det er også gledelig at vi nå kan fortelle at det 
er sendt ut midler slik at barnehjemmet kan repareres. 
Nytt tak skal legges, samt at det skal males både ute 
og inne. I tillegg må det også gjøres en jobb med 
sanitæranlegget. Når de bygger toalett graves det et 
dypt hull i bakken (som en brønn). Over tid så vil jo det 

fylles opp og det må da enten tømmes eller 
nytt toalett må bygges. Dette arbeidet vil nå 
gjøres samtidig med restaureringsarbeidet på 
barnehjemmet. Målet er at alt dette skal stå 
ferdig før barna begynner på skole igjen i 
neste måned. 
 Arbeidet med menighetsbygget i Tito, 
nær grensa til Tanzania er nå også snart 
ferdig. Vi sendte ut midler til å sette inn dører 
og vinduer forrige måned, og disse er nå klare 
til å monteres. De er utrolig takknemlige for 
den hjelpen som menigheten Arka i Polen har 
gitt til dette bygget.  



 
  
 

India: Stephen Devakumar er travelt opptatt med pastorseminarer. Han har besøkt mange av 
forsamlingene i OpenDoor i tillegg til andre forsamlinger. Han forteller om at det er en fantastisk 
oppslutning om pastorseminarer og det er mange som er ivrige i sin tjeneste. Også i OpenDoor 
forsamlingene opplever de at stadig nye mennesker kommer til møtene.  
 Behovet for flere 
evangelister er stort og IRR 
Mission underholder i dag 
29 evangelister gjennom 
OpenDoor. Det er omtrent 
like mange som ikke har 
støtte. Ved siden av å hjelpe 
evangelistene er det behov 
for å bygge flere 
forsamlingsbygg. Ofte 
starter de møter på et 
hustak eller leier et enkelt 
lokale for sine møter.  

Rebecca skriver til oss at det nye skoleåret nå 
er godt i gang. Hun forteller oss at de nå også 
har fått ei kokke til. Det er bestemoren til to av 
guttene som nå bor på 
barnehjemmet og disse 
kommer fra Cuddalore. Vi er 
glade og takknemlige for at 
det finnes slike mennesker 
som kommer for å hjelpe til.  
Nye skoleuniformer er kjøpt 
inn og her ser du stolte barn som er klare for en 
ny skoledag. Utdanning er viktig og barna på 
barnehjemmet står virkelig på og jobber hardt 
for å få seg utdannelse og senere en jobb. De 
er målrettet fra ung alder og har klare drømmer 
om hva de ønsker å jobbe med når de blir 

voksne. La oss huske på disse bara i våre bønner og be om at Herren må lede de fremover.  
 
Vi skrev også i forrige brev at det er behov for flere faddere til barna. Dersom du kjenner noen som 
ønsker å hjelpe en av disse barna så er vi meget takknemlige.  
 
Misjonens muligheter. 
Vi ønsker at alle skal få et innblikk i hva misjonsarbeidet går ut på, og håper at disse kontaktbrevene 
er med på gi deg oppmuntring i din givertjeneste. Alltid har vi sett og kjent Herrens velsignelse i 
arbeidet, noe vi også ønsker at du skal få ta del i. Ved de gaver som du gir, er du med slik at 
misjonsarbeidet kan drives videre. La oss ta vare på og være med på dette. Takk fordi du er med og 
fortsatt vil være der med dine forbønner og dine offer.  
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 
 


