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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.11.19 
 
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 arbeidet med de nye 
toalettene på barnehjemmet nå nærmest er ferdig. De 
gamle toalettene var overfylte og i tillegg begynte 
veggene å sprekke opp. Nå står det nye toalettet ferdig 
til bruk og vi ønsker å takke dere som har vært med å 
gi til dette. 
 Det nærmer seg raskt skolefri og en etterlengtet 
ferie for barna. Flere av barna vil da reise på besøk til 
sine slektninger. Selv om mange har mistet den ene 
eller begge foreldrene, så har de en tante eller onkel 
som de gjerne vil besøke. Barna er stolte over å få bo 
på barnehjemmet og gleder seg til å fortelle om alle 
vennene der, og ikke minst hvordan det går på skolen. 

De er så utrolig takknemlige for at de har fått denne 
muligheten. For noen uker siden fikk vi en spesiell 
hilsen fra noen av barna. De hadde gjort et 
lydopptak som de oversendte til oss her i IRR 
Mission. De uttrykte sin store takknemlighet til alle 
de som er med å gi av sine midler slik at de kunne 
få bo på barnehjemmet, få mat, klær og skolegang. 
Det rørte virkelig ved våre hjerter når vi hører barna 
selv fortelle. 

Enkelte av sengene og madrassene er klare 
for utskifting og vi håper å sende midler til dette nå 
før jul. Nye sandaler og noe klær må også kjøpes 
inn. Her viser noen av barna frem sine utslitte 
sandaler. La oss stå sammen og gi disse barna nye 
sandaler, klær og madrasser til jul. Barna er 
kjempeglade som får bo på barnehjemmet og er 
stolte over det. Bli du også med og gi en ekstra 
gave slik at de får noe nytt til jul 
 Barna på førskolen trengte også en fornying 
av kjøkkenutstyr og spisebestikk. Her ser du de 
stolt viser frem at de har fått nye rosa tallerkener. 
Hver dag starter de opp med en kopp velling på 
morgenen og midt på dagen er det varm lunsj. Ofte 
er det ugali med noen småfisker (Omena) ved 

siden av, men noen ganger også kylling. For mange er dette det eneste de spiser i løpet av dagen 
og det er viktig for å holde konsentrasjonen oppe.  
  Kjenner du noen som kunne tenke seg å bli fadder for et av disse barna er takknemlige for 
alle som vil være med å ta ansvar for et barn. Også barna på førskolen trenger hjelp. Et fadderbarn 
på barnehjemmet koster kr. 250 pr. måned, mens du kan hjelpe et barn med førskole for 100 
kroner i måneden. Kanskje dette skal være en julegave fra deg i år? Du og dine kan være 
bønnesvaret som disse barna venter på.  
 



 
  
 

India: Stephen og Rebecca står på i sitt arbeide for misjonen. Stephen er stadig på reisefot. Etter 
at han kom tilbake fra Asia har han hatt flere pastorseminarer på ulike steder. Stephen er en 
etterspurt forkynner og gjennom dette arbeidet når han ut til mange forstandere og evangelister 
over store deler av det sydlige India.  
 Også i forsamlingen hjemme i Chennai opplever de en fin tid. Mange søker til møtene og 
flere av disse kommer fra familier med hindubakgrunn. Gjennom barnearbeidet de driver når de inn 
til mange foreldre.  

 Rebecca forteller at det nærmer seg 
eksamenstid for barna på barnehjemmet. De gleder 
seg til jul og de fleste vil da reise hjem for å besøke 
familien. Barna gleder seg veldig til dette og 
selvfølgelig noen fridager fra skolen. Også flere av 
arbeiderene benytter da fridagene til å reise hjem for 
å besøke slekt og venner. 
 Også i Cuddalore arbeides det som aldri før. 
Barna står i fokus og her er det både sang, 
leksehjelp, bibelundervisning og bønn. På bildet her 
ser du glade barn som virkelig er takknemlige for den 
hjelp de får på dette stedet. Gjennom det arbeidet 
som drives på dette stedet har mange barn opplevd 
bønnesvar. Under vårt besøk der var det flere 

vitnesbyrd om hva Herren hadde gjort i deres liv. Det var gripende å se og høre hva barna 
opplevde. Barna ble virkelig lagt på våre hjerter og vår bønn er at Herren må velsigne dette 
arbeidet på en spesiell måte. 
Nelson Varghese, som har 
hovedansvaret for arbeidet i 
Cuddalore, forteller at det er 
høy aktivitet også i 
Tambaram. Han ber oss om 
å huske på dette arbeidet i 
våre bønner og hilser til alle 
som er med å gi av sine 
midler.  

Ønsker du å være 
med å støtte arbeidet som 
drives gjennom IRR Mission kan du kontakte oss på telefon 41200094, sende oss en e-post på 
irr@irr.no eller et brev. Du kan også innbetale din gave direkte til vårt kontonummer som du finner 
øverst på misjonsbrevet. Vi trenger flere som ønsker å være med å hjelpe. Brevet legges også ut 
på våre nettsider, www.irr.no, samt vår Facebook side. www.facebook.com/irrmission. 
 
”En annerledes julegave!” 
Julen nærmer seg med raske skritt og mange lurer på hva de skal kjøpe til barn og barnebarn. 
Kanskje denne julen skal bli julen da vi kan gi en litt annerledes julegave. Hvorfor ikke rekke ut en 
hjelpende hånd til noen som virkelig trenger den? Underhold av barn på barnehjem? Litt ekstra 
mat til våre kjære nådesøsken nå i jula? Også disse fortjener å kunne mette sine mager med et 
godt måltid nå i julehøytiden. La oss tenke på disse våre kjære og rekke ut en hjelpende hånd. 
 Takk for dine gaver og forbønner i det arbeidet som drives, og må Herren rikelig velsigne 
deg og dine. 
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 
 Øivind Flaten 


