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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.08.20 
 
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. Våre misjonsland er fortsatt preget 
av restriksjoner og mange mennesker har det veldig vanskelig. Mange har mistet jobben og 
muligheten for å tjene noen få kroner, noe som igjen fører til at de ikke har penger til å kjøpe mat. 
Mange har de siste månedene sendt inn gaver slik at vi kan hjelpe våre nådesøsken. Det vil nok 
ennå ta mange måneder før de er tilbake til «normalen». Del gjerne brevet med venner og 
bekjente. Vi tar også denne gang med informasjon om hvordan du kan hjelpe, se på slutten av 
brevet. 
 
Kenya: Vi har nylig fått melding 
om at det ikke blir noe stevne i 
Ogada i år. Selv om det nå er 
åpnet opp for at de kan ha møter, 
så vil et stevne samle tusenvis av 
mennesker. Det er ikke anbefalt 
og de velger derfor nå å 
oppmuntre forsamlingene til å 
holde møter. Bildene du her ser 
er fra møte nylig i Migori. Robert 
forkynner evangeliet med stor 
entusiasme. Det er inspirerende 
å se og høre Robert forkynne 
evangeliet – han brenner etter å 
vinne mennesker for himmelen, 
akkurat slik hans far gjorde i sin 
tjeneste. Vi er utrolig takknemlige for at arven føres videre. 

Bonface Odhiambo forteller oss at han nylig har hatt samlig med alle lærerene 
på førskolen. De håper snart å kunne starte opp igjen som normalt. Som dere 
kjenner til så er det jo ikke bare skolegang som er viktig, men også måltidene 
barna får på skolen. En kopp te/velling på morgenen og varm lunch midt på 
dagen. Bonface forteller at de nå benytter tiden til å besøke barna i deres 
hjem. Noe av midlene som vi sender ut benyttes da nå til å kjøpe inn mat for å 
hjelpe de som er i størst nød.  
Bonface har vært en trofast medarbeider i hele sitt liv. Som helt ung startet 
han med søndagsskolen i Ogada. Her kunne det være 3-400 barn samlet og 
han sang og underviste. Som ung voksen begynte han som lærer på førskolen 
og etter kort tid så fikk han hovedansvaret der. Ved siden av dette hjalp han 
mye til i møter og kampanjer og etterhvert fikk han også sin egen forsamling. 

Som sin far Joseph, så har sykkelen vært et viktig hjelpemiddel. Lenge har han ønsket seg en 
motorsykkel og han har spart litt hver måned i flere år. Nylig fikk han muligheten til å kjøpe en brukt 
motorsykkel for ca. 6500 kroner. Det er mye penger og Bonface manglet en del for å kunne kjøpe 
denne. En slik sykkel er ikke noe luksus, men vil gjøre det enklere for ham å besøke både lærere, 
barn og ikke minst sin egen forsamling. I løpet av et par dager hadde vi samlet inn det som 
manglet slik at han kunne kjøpe motorsykkelen. En stor takk fra Bonface til deg som var med å 
gjorde dette mulig.  

Vi er også glade for at vi nå har fått inn en del midler for å skifte ut madrasser, pledd og 
kjøkkenutstyr på barnehjemmet. Midlene er sendt ut og vi regner med å kunne få med bilder i 
neste misjonsbrev. Det er også behov for å kjøpe nye klær og uniformer til alle barna, noe vi håper 



 
  
 

skal være på plass i løpet av september måned. Ønsker du å gi en gave til dette kan du merke den 
med «Barnehjem Kenya». 

 
India: Stephen forteller at situasjonen i India er veldig vanskelig. Siste nytt fra Tamil Nadu er at alt 
er stengt ned ut August måned. Mange er smittet og dødstallene er på sitt høyeste. Våre brødre og 
søstre trenger virkelig vår forbønn og hjelp. Situasjonen i Chennai er særdeles vanskelig og man 
ser nesten ingen biler eller mennesker ute på gatene. Alle må oppholde seg i sitt hjem og kun en 
fra hver familie får lov til å hande nødvendige matvarer.  
 Stephen har gjennom flere år sendt sang, forkynnelse og undervisning på nett. Nå under 
denne vanskelige tiden så er det hans mulighet til å nå ut med evangeliet. Hans yngste datter 
Christina og hennes manne hjelper til fra menigheten i Chennai. Svigersønnene virker i Dindugal 
og Madurai, mens Nelson virker i menighetne i Tambaram i Chennai. De sender både på 
Facebook og på youtube. Deres bønn er at man igjen kan samles i menighetene. Mange har det 
utrolig vanskelig både med tilgang på mat og ikke minst at man er «låst» i sitt eget hjem.  
 I Cuddalore er situasjonen litt bedre enn i storbyen Chennai selv om reglene er de samme. 
Barna kan ikke samles som før og behovet for å få mat er større enn noen gang. Familiene lider da 
mennene ikke kan gå på arbeide og da heller ikke noen inntekt. Jevnlig kommer det inn midler for 
å hjelpe til både i Kenya og India. Når du leser dette brevet er midler på vei til India. Be om at de 
må bli til stor hjelp for de som trenger det.  
 På barnehjemmet er det fortsatt liten aktivitet. Det er kun arbeiderene og deres familie som 
bor der nå og Rebecca forteller at de ser frem til at alt blir som normalt. Foreløpig vet de ikke når 
skolene igjen kan starte opp, men ber oss om å stå med i forbønn. 
 
Hvordan hjelpe? Vi oppdaterer vår FB side 
https://www.facebook.com/irrmission fortløpende med 
ny informasjon fra våre misjonsland. Skulle du ha 
noen spørsmål så vil vi gjerne at du tar kontakt med 
oss, enten på epost, irr@irr.no eller på telefon 
41200094. Som du sikkert forstår så er behovet for 
hjelp større enn noen gang, og vi er takknemlige for 
alle som vil og kan hjelpe til. Dersom du ønsker å 
være med å gi kan du merke din gave med «Mat» og 
evt. landet du ønsker midlene skal gå til. Du kan også 
benytte Vipps #19656. Ønsker du å bli en fadder for et 
av barna på våre barnehjem koster det 250 kr pr. 
måned. Merk da din innbetaling med «Fadderbarn» + 
India/Kenya. Herren står med oss og vi vet at han også i denne tiden vil frelse, løse og helbrede.  
 
En hjelpende hånd. 
Gjennom det arbeidet som vi er med om, 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. 
Vår bønn er at denne sommeren må bli en sommer hvor mennesker kan tennes i brann for Jesus 
og bli en sjelevinner både her hjemme og ute på misjonsmarken. Ønsker du å være med å ofre av 
dine timelige midler til noe av dette arbeidet så vit at Herren velsigner en glad giver. Ønsker du å gi 
spesielt til et formål, skriv det i merknadsfeltet på din innbetaling.  

Vi her i IRR Mission vil rette en spesiell takk til alle som er med å gi av sine midler til 
misjonens sak. Takk for dine midler og forbønner i dette arbeidet. Vi ønsker deg og dine en 
velsignet sommer og igjen takk for at du står med oss i arbeidet. 
 
 Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


