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Kjære misjonsvenn!                                   Fredrikstad, 05.09.19 
 
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 
årets stevne har overgått 
alle forventninger. Det 
var jubel og lovprisning 
fra første til siste møte. 
Mange søkte frem i 
møtene både til frelse og 
utfrielse. Guds kraft var 
mektig til stede og Gud 
stadfestet ordet med de 
medfølgende tegn. Vi har 
fått både bilder og 
videoklipp fra møtene og 
vi må bare istemme at 
det var fantastisk å høre 
rapportene fra årets 
stevne. Vi er takknemlige 
for hva Herren gjør for 
våre nådesøsken.  

På barnehjemmet 
er de glade for at bygget 

er restaurert. Arbeidet startet dagen etter at de 
mottok midler og i løpet av en uke var nytt tak på 
plass, skader reparert og bygningen malt både 
innvendig og utvendig. Vi fikk løpende rapporter 
hver eneste dag og som du ser av bildene så er 
det et fantastisk resultat. En stor takk til alle som 
har vært med å gi slik at dette var mulig.  

Når det gjelder inventar så er det største 
behovet nå nye madrasser og klær/uniformer til 
barna. Mange av madrassene er veldig dårlige og 
så fort midler kommer inn vil vi gå til innkjøp av 
dette. I tillegg til uniformer/klær og madrasser vil 
det kjøpes inn pledd, puter og laken.  



 
  
 

 
 

 
India: Rebecca har nylig sendt oss en rapport 
fra barnehjemmet i Trivellore. Hun forteller at 
det står bra til både med barna og arbeiderene. 
Med seg denne gangen hadde hun sin yngste 
datter Christina og hennes mann Bruce. De 
sang og Bruce delte beretningen om David og 
Goliat. Det ble også tid til litt lek med barna 
denne dagen. Denne dagen var den en Hindu-
festival og alle barna hadde fri fra skolen. Da er 
det viktig å benytte anledning til å bringe ut 

budskapet om Jesus til barna. De koste seg og 
hadde en superfin dag. 
Regnværet tærer på flisene på taket og det er tid for 
reparasjoner. Det er også kjøpt inn noe nytt utstyr til 
kjøkkenet på barnehjemmet. Nelson Varghese 
overbringer en stor takk til alle som er med å gir til 
arbeidet i Cuddalore. Under sitt besøk i Norge nylig 
var han med å forkynte evangeliet på mange steder. 
Han pekte på at vi må ha tillit til Herren og ta vare på 

den frimodighet som han har gitt oss. Fantastiske møter og vi er takknemlige for hans besøk. 
Vi har også nylig fått rapport fra Zelazno i Polen. Flere leire har vært avholdt og Alfred forteller 

at et ektepar nå har vært der i flere uker for å utføre nødvendig vedlikehold. Årets leire har vært til 
velsignelse for mange og vi tror at det også i årene som kommer skal være en oase der mennesker 
kan få et møte med Jesus. 
 
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 


