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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.03.20 
 
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 Masaga har nylig vært på besøk 
hos forsamlingen i Tito. Tito ligger nede ved 
Viktoriasjøen bare noen få meter fra Tanzania. 
Vennene her hadde i  lengre tid hatt et meget 
dårlig møtelokale. Nå er de glade og takknemlige 
for at Herren hørte deres bønn og gav den et helt 
nytt menighetsbygg. Det står nå ferdig med både 
dører og vinduer, og det er kun murpuss som 
mangler. Sandhaugen ligger utenfor så snart er 
dette også på plass. De ønsker spesielt å takke 
menigheten Arka i Polen som har gitt midler til 
dette bygget. Robert forteller at de ber for våre 
nådesøsken i Polen for dette mirakel og at Herren 
skal velsigne de rikelig tilbake. 
 Vi skrev i forrige brev om behov for nye 
uniformer, klær, sko, utskifting av madrasser osv. 
på barnehjemmet. Det har kommet inn noe midler 
til dette allerede, men vi vil også oppmuntre deg til 
å være med å 
hjelpe til med 
dette. Nylig fikk vi 
noen bilder fra 
barnehjemmet og 
det er jo ikke 
vanskelig å se at 

de trenger nye madrasser. Totalt for madrasser, uniformer, klær, 
sko og nødvendig utstyr til hjemmet har vi satt opp et budsjett på 
ca. femtentusen kroner. Vi jobber fortløpende for å få inn disse 
midlene slik at vi kan sette i gang dette arbeidet. Ønsker du å gi en gave til dette kan du merke den 
med «skoleuniform». 

Vi skrev i forrige brev om 14 år gamle Barbara som akkurat har startet på videregående 
skole. Fortsatt mangler vi noen kroner før vi er i mål, men vi har tro for at Herren ser til denne 
jenta. Husk på Barbara i dine forbønner. Ønsker du å hjelpe Barbara med skolegang kan du merke 
din gave med «Barbara». 

 
India: Først denne gang skal vi ta deg med til Cuddalore. Damene som har ansvar for arbeidet 
med barna gjør en helt uvurderlig innsats. Lalitha, som er hovedansvarlig for arbeidet, har også 
påtatt seg et større ansvar i den lokale menigheten. I forbindelse med et arbeide der fikk vi inn en 
gave slik at de kunne legge steiner utenfor menigheten. For oss som har vært i India vet vi at det 
er viktig å ha rene flater utenfor møtelokalene slik at de ikke drar med seg grus og sand inn i 
lokalet. I India er det slik at alle må ta av seg skoene når de går inn i Herrens hus. Vi har mottatt et 
fantastisk takkebrev fra menigheten og Nelson forteller at det var stor glede når de fikk lagt dette. 
For oss var det snakk om noen få tusen kroner, men for disse var dette noe som var helt umulig. 
Nelson ber ham om å takke oss spesielt og at de ber for oss. 
 



 
  
 

På barnehjemmet i Trivellore er det mange glade og fornøyde barn. De får virkelig utfolde seg 
både på skolen og ikke minst på barnehjemmet. Nylig fikk vi en bildeserie fra Rebecca og hun 
forteller at barna fikk lære mange nye leker og aktiviteter. De tok også i et tak og hjalp til med å 
rydde rundt barnehjemmet. Det er fint å se at barna lærer å ta ansvar i ung alder og at de liker å ha 
det fint rundt seg. Vi lar bildene tale for seg og lar deg selv se hva barna gjør og at de er engasjert 
i både leker og aktiviteter.  

 
”Det du har gjort i mot en av disse minste, har du gjort i mot meg”: 
Jesus var veldig opptatt av de små og håpløse i samfunnet, og han etterlot seg et eksempel til 
etterlevelse. Lær av meg sa Jesus. Ta mitt åk på dere! Hva betyr egentlig dette? Jo, at vi skal 
etterfølge Jesus i liv og lære. 
 Det har vært mye fokus på barn i dette brevet og den glede og takknemlighet de viser for 
den hjelpen de får. De er så dyrebare og fortjener det beste.. Det er slik Jesus vil at vårt sinnelag 
skal være – ydmyke og med en utrakt hånd som vil hjelpe. Jesus brydde seg om mennesker i nød, 
og det skal vi også gjøre. Tenk å få være med å gi noe til disse små - ja ikke bare små, men alle 
som trenger en utrakt hånd.  
 For oss som arbeider her ved IRR Mission sitt kontor, er vi uendelig takknemlige over å få 
være med i dette arbeidet som Herren har satt oss inn i. Han svikter aldri og står alltid med oss. Vi 
kjenner oss velsignet, og er viss på at også du kjenner det samme når misjonsnyhetene når deg. 
 Vi vil rette en spesiell takk til deg som er med å ofre av dine midler til arbeidet, og for de 
mange bønner som stiger opp til himmelen. Herren skal rikelig velsigne deg og din familie for det 
du gjør for misjonen.  
 
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


