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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.12.19 
 
Fred i Jesu navn.  
Vi har kommet frem til årets siste misjonsbrev og det er med stor glede vi skriver til deg denne 
gangen. Mye har skjedd i året som har gått og vi gleder oss til det nye året som ligger foran. 
 
Kenya: Året som har gått har brakt mange velsignelser og gleder på våre misjonsfelt. Robert 
Masaga har overtatt etter sin far og sammen med brødrene har de stått på som aldri før. 
Møtekampanjer både i Kenya og Tanzania hvor mange tok imot Jesus som sin Frelser og flere ble 
løst fra lenker og bånd. Vi har mottatt bilder og rapporter fra dette gjennom hele året, og ikke minst 
fra det årlige stevne i Ogada. Tusener samlet seg og Guds kraft var til stede på en mektig måte.  
 Ennå mens Daniel levde ble grunnmuren til det nye menighetslokalet i Ogada lagt. Hans 
visjon var å reise et nytt lokale med plass til flere tusen. Brødrene har stått sammen og alle er med 
og hjelper til med dette. Dette er et kjempestort prosjekt og i tillegg til arbeidsinnsats må det flere 
hundre tusen kroner til før bygget står ferdig. Våre nådesøsken har virkelig tatt et skritt i tro med 
dette prosjektet og vår bønn her i IRR Mission er at Herren skal se til dette og rekke ut sin 
hjelpende hånd. Gullet og sølvet hører Herren til og vi vet at han er mektig. Vi ber om at Herren 
skal åpne en vei slik at midler kommer inn også til dette prosjektet. La oss sammen løfte dette 
innfor Herrens åsyn og minne han om dette. 
 
Barnehjemmet har gjennomgått en total 
forvandling dette året. Taket har vært dårlig 
en stund og stadig nye rusthull kom til syne. 
I August måned i år ble det besluttet at det 
skulle legges nytt tak, samt at utvendige og 
innvendige skader skulle utbedres. Midler 
ble sendt ut og i løpet av et par uker var 
arbeidet i gang. Det gamle taket ble fjernet 
og nytt tak ble lagt på, alle skader i mur, 
treverk og vinduer ble utbedret, og 
bygningene ble malt innvendig og utvendig. 
På under 3 uker var hele arbeidet ferdig og 
som du ser av bildene her så er resultatet 
fantastisk.  
 Toalettene kunne heller ikke benyttes 
lenger slik at vi måtte grave nytt hull og sette 
opp nye toalett. Arbeidet med dette startet 

opp nesten 
samtidig og vi har 
her også tatt med 
et par bilder av dette. En stor takk til deg som har vært med å gitt midler 
til arbeidet på barnehjemmet. 

Barna gleder seg til jul. Julen feires slik de gjorde det på 
bibelens tid. Vi vil sende noe ekstra midler slik at de kan få seg et godt 
måltid mat i julen. Barna er glade over å få bo trygt og godt på 
barnehjemmet. Skulle de ønske seg noe må det kanskje bli noen nye 
klær, ny madrass, seng og ikke minst at de får skolegang. Skolegang er 
viktig og er med å gi barna håp for fremtiden. Flere av barna på 
barnehjemmet gjør det veldig bra på skolen og er blant de beste 
elevene. Igjen en takk til deg som er med og hjelper disse barna. 
  



 
  
 

Bonface Odhiambo forteller at barna på 
førskolen ser frem til juleferie. I mange år 
var det en stor utfordring at barna var 
ukonsentrert på skolen. Dette hadde jo 
sin forklaring da de ikke hadde spist noe 
før de kom til skolen. Nå starter vi alltid 
skoledagen med en kopp velling eller te, 
mens de senere på dagen får en god 
lunch. Bonface og de andre lærerene 
sørger for undervisning og også at det blir 
laget mat til alle barna. Som leder av 
førskolen er Bonface utrolig takknemlig 
for den hjelp som IRR Mission gir.  
 
India: 2019 har også vært et år med mange begivenheter i India. Seminarer, møter og ikke minst 
bibelskolen for barn har gitt fantastiske resultater. Mange hinduer sender barna sine på bibelskole i 

ferien og barna kommer hjem og er 
sjelevinnere for Jesus. Både Stephen og 
Nelson forteller at mange foreldre kommer 
til møtene fordi barna har vitnet for de. 
Evangeliet når på denne måten stadig inn i 
nye familier. 
Nylig har Israel besøkt barnehjemmet og 
menigheten i Trivellore. Han hadde en 
gjennomgang med arbeiderene, lekte med 
barna og forkynte evangeliet i møtet. Det er 
alltid stor stats når Israel kommer og barna 
elsker å være sammen med ham. Det er 
alltid tid til en lek.  
 Vi glemmer ikke heller barna i 
Cuddalore. Lalitha som har hovedansvaret 
har nå også overtatt ansvaret for den lokale 

menigheten. Nylig har vi sendt ut midler for å gjøre ferdig 
gulvet på toalettene, samt til innkjøp av et lydanlegg. Fra 
Januar vil vi også øke hjelpe Lalitha i det arbeidet som 
hun gjør. Som vi har skrevet så mange ganger før så 
ligger disse barna på våre hjerter og vi har tro til Herren 
at han vil åpne nye dører i Cuddalore. 
 Stephen Devakumar er mye på reisefot og 
seminarene samler mange evangelister og forstandere 
rundt om i det sydlige India. Stephen er en anerkjent 
forkynner og bibellærer og det er ikke mange dagene han 
ikke har møter eller seminarer.  
 Ved siden av dette arbeidet er han også med i 
styret på barnehjemmet i Trivellore. De senere årene har 
det stadig kommet nye krav fra myndighetene og da er 
det viktig at Stephen er med. Her har også Israel nå tatt 
en del ansvar, slik at Stephen ikke alltid trenger å være med i møter med myndighetene. Rebecca 
forteller at barna nå gleder seg veldig til jul. Mange reiser da hjem til sine familier og slektninger. 
Flere av disse barna kommer fra familier med hindubakgrunn og under tiden på barnehjemmet har 
de fått lære om Jesus gjennom sang og bibelundervisning. Mange ganger har vi fått rapporter om 
at familien har tatt imot Jesus etter at de har hørt sine barn synge og fortelle hvor fantastisk Jesus 
er. La oss huske på disse barna i våre bønner nå når julen nærmer seg. 
    



 
  
 

Annie, Bertha og Christina med sine 
respektive ektemenn står også på i 
tjenesten for evangeliet. Både Michael og 
Israel hjelper som nevnt til med oppgaver 
på barnehjemmet i Trivellore, samt at de 
også tar ansvar i de ulike OpenDoor 
forsamlingene. Når Stephen er på reise er 
det Annie og Michael eller Christina og 
hennes mann som har ansvaret i 
forsamlingen i Chennai. Michael og Annie 
har også sin egen forsamling i Dindugal 
hvor de sammen får tjene Herren.   
 Stephen, Rebecca, Nelson og 
deres familier takker så mye for den støtte 
som gis gjennom IRR Mission. I mange år 
har de nå trofast mottatt hjelp og deres 

bønn er at Herren skal rikelig velsigne alle som er med å gi av sine midler. Vi husker på dere alle i 
våre daglige bønner.  
 
Polen:  
Det har vært et spennende år i 
Zelazno. Mange leire med 
deltakere fra flere land har vært 
arrangert i året som har gått. 
Flere kommer tilbake år etter år 
og de er strålende fornøyde og 
begeistret over å få komme 
tilbake. Zelazno har vært og er til 
stor velsignelse for mange også 
i 2019.  
 Denne høsten har flere 
fra menigheten Arka vært og 
arbeidet i Zelazno. Det er 
spesielt et ektepar som virkelig 
har stått på med 
renoveringsarbeidet. Det er 
rengjøring, reparasjoner, maling 
og ikke minst nye gardiner og 
ulike fortrekk som har blitt utført. 
De har brukt flere uker på 

leirstedet og de siste bildene vi har fått viser 
hvor fint det nå har blitt i hovedhuset. En stor 
takk til de som har vært med og arbeidet med 
dette. Som du ser av bildene her så står alt nå 
klart til neste års leire. Husk på Zelazno i dine 
forbønner og vi ser frem til et nytt år hvor 
mange skal få komme og oppleve Herrens 
velsignelse på dette stedet.  
   



 
  
 

Prosjektene er mange. 
Gjennom alle de år som vi har drevet med misjonsarbeide har vi sett hvordan Herren har velsignet 
med midler. I året som kommer har vi planer om flere nye prosjekter. For at dette skal være mulig 
er vi avhengig av din hjelp. Alt fra engangsgave til fast månedlig støtte. For 250 kroner i måneden 
kan du være med å hjelpe et barn på barnehjem i India eller Kenya med mat, klær og skolegang, 
eller om du ønsker å hjelpe en av arbeiderene. For 100 kr i måneden kan du gi et barn skolegang 
på førskolen med frokost, lunch, undervisning og uniform. Av andre prosjekter kan vi nevne hjelp til 

enker, forsamlingsbygg, evangelister, 
matutdeling, brønngraving, sykler, bibler, 
selvhjelpsprosjekter og mye mer. Ta gjerne 
kontakt med oss på telefon 41200094, send 
oss en e-post på irr@irr.no eller send oss et 
brev. Du kan også innbetale din gave til vårt 
kontonummer som du finner øverst på 
misjonsbrevet. For deg som har tilgang til pc 
vil vi også minne deg om vår side på 
facebook hvor vi legger ut informasjon om 
flere av de prosjektene vi driver og hvordan 
man kan være med å hjelpe. Det er både 
tekst, bilder og video. Det er en åpen side 
som man også kan se selv om man ikke er 

registret på facebook. Adressen til nettsiden er: https://www.facebook.com/irrmission. 
 Også i år vil vi oppmuntre deg til å spre misjonsbrevet til familie og venner. Dersom du 
kjenner noen som ønsker å få brevet tilsendt, send oss en epost eller ring oss så skal vi mer enn 
gjerne sende brevet. Gjennom det kan du også være med å tenne nye givere i brann for misjonens 
sak. 
 
Muligheter for skattefradrag 
For deg som ønsker det vil dine gaver bli innrapportert til skattemyndighetene. Dersom du benyttet 
denne muligheten i 2018 vil dette automatisk videreføres for i år. Dersom du ikke benyttet deg av 
dette tilbudet ifjor, men ønsker å gjøre det i år, vennligst ta kontakt med oss på epost eller telefon 
41200094. 
 
En hjelpende hånd. 
Gjennom det arbeidet som vi er med på ser vi at 
mange mennesker opplever å få en ny start i sine liv. 
Fra et liv uten Gud og uten håp ser vi hvordan Jesus 
totalt forvandler menneskenes liv. Det er en underbar 
velsignelse som vi takker Jesus for hver eneste dag. 
Vår bønn er at året vi har gått inn i også må bli et år 
hvor vi kan rekke ut en hjelpende hånd til mennesker i 
nød. På mange måter har Herren velsignet oss, så la 
oss da også være med å gi noe tilbake til de som sårt 
trenger vår hjelp. 

Vi her i I.R.R. Mission vil få ønske deg og dine 
en velsignet julehøytid og et rikt nytt år fra Herren. 
Takk for at nettopp du står med oss i dette arbeidet 
med dine bønner og midler. Må Herren rikelig velsigne 
deg tilbake.  

 
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


