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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.11.20 
 
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: Det var stor glede da Suzan (enka) fikk nytt hus 
slik vi skrev om i forrige brev. Fantastisk å få være med 
å hjelpe henne og en stor takk til de som har gitt til dette. 
På barnehjemmet trengte de sårt nye kopper og kar, 
madrasser, pledd, vaskebaljer, såpe med mere. 
Madrassene var utrolig slitte og flere av de minste barna 
sliter med sengeveting på natta. Det er da godt å få bort 
de gamle madrassene og erstatte de med nye.  
Alt dette var noe som de virkelig trengte på 
barnehjemmet. Godt å få nye kasseroller, nye asjetter og 
ikke minste vaskefat. Madrasser og tepper ser du 

allerede ligger pent på sengene inn 
på jenterommet. Det er seks jenter 
som deler dette rommet, mens 
guttene er nitten i tallet. Totalt 25 barn 
som nå bor på barnehjemmet. 
Arbeiderene gjør en fantastisk innsats 
og står på for barnas beste. Julen 
nærmer seg med raske skritt og målet 
vårt i år er at barna skal få nye klær 
og skoleuniformer i år. Dersom vi får 

inn nok midler vil vi kjøpe både uniform, klær og sko. Vi nærmer oss nok fort titusen kroner for 
dette og vår bønn er at Herren skal sørge for dette. Vær også du med å be om dette.  
 På grunn av Corona har det frem til nå vært umulig å ha vanlig førskole. Både lærere og 
elever ser frem til at de kan komme i vanlige rutiner igjen og ber oss om å huske på de i våre 
bønner. Bonface har i hele høst samlet alle lærerene på førskolen jevnlig og de har sammen også 
vært på besøk hjemme hos flere av barna. Ved siden av jobben på førskolen har Bonface ansvar 
for en forsamling noen kilometer fra Giribe. Bonface har et stort hjerte og han har selv hatt en 
innsamling og i tillegg brukt av egne midler for å kjøpe inn matvarer for utdeling. Gleden var stor da 
han for et par uker 
siden hadde 
matutdeling i 
menigheten. Han gir 
med hjerte og hele 
hans familie står med 
ham i dette arbeidet. 
På kveldene er det 
sang og bønn i 
hjemmet og det er 
gripende å se 
hvordan Herren 
bruker vår kjære bror. 
Husk på ham og hele 
hans familie i dine bønner. 



 
  

 

India: Stephen og Rebecca står på i sitt 
arbeide for misjonen. Stephen er igjen 
på reisefot og har seminarer for 
pastorer. Stephen er en etterspurt 
forkynner og gjennom dette arbeidet 
når han ut til mange forstandere og 
evangelister over store deler av det 
sydlige India. Det har lenge vært 
vanskelig da de i mange måneder har 
vært kunne hjemme i sine eget hus. 
Mange er hardt rammet og det har vært 
stor oppslutning om både seminarer og 
møter etter at myndighetene åpnet opp 
for dette. Her ser du Stephen i aksjon på et av seminarene nå i oktober måned. 

I tillegg til seminarer så har både Stephen, Nelson 
og svigersønnene til Stephen utdeling av mat. 
Mange familier har opplevd måneder uten fast 
inntekt og med minimalt med mat. Her er det 
svigersønnen til Stephen og Rebecca som deler ut 
en pakke med matvarer til en eldre dame (innfelt 
innholdet i pakken). Uten denne hjelpen så hadde 
vet de ikke hvordan de skulle klart seg. En stor takk 
til de som har vært med å gi av sine midler til disse 
matutdelingene. På barnehjemmet er det fortsat 
stille og slik det ser ut nå vil det tidligst bli full 
aktivitet etter jul. Situasjonen kan forandre seg raskt 
og vi har ofte kontakt med Rebecca om utviklingen. 
I Cuddalore er behovet for hjelp også stort. Vi har 

sendt midler til flere utdelinger og håper å kunne ha en ny utdeling nå i desember. Lalitha og de 
andre arbeiderene i Cuddalore kan ikke få takket nok for den hjelpen de mottar gjennom IRR 
Mission. Det som barna har fått oppleve på dette stedet er helt fantastisk. Leksehjelp, bønnesvar, 
foreldre som tar imot Jesus og en forsamling som vokser. Nelson Varghese, som har ansvar for 
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 

  


