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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 og brødrene startet året med å fortsett 
arbeidet på det nye menighetsbygget i Ogada. 
Det er et stort prosjekt og det vil ta tid å få det helt 
ferdig Møtekampanjer står også sentralt og frem 
til midten av mars måned hadde de flere 
kampanjer på ulike steder i Kenya og Tanzania. 
Mange tok imot Jesus som sin Frelser og flere ble 
løst fra lenker og bånd. I midten av Mars måned 
ble også Kenya rammet av Corona og alt ble 
snudd på hodet. Før dette rakk vi akkurat å bli 
ferdige med det nye møtelokalet i Tito. Tito ligger 
nede ved Viktoriasjøen kun noen få meter fra 
grensen til Tanzania. De hadde lenge hatt et 
veldig dårlig møtelokale og det var stor jubel i 
menigheten da våre nådesøsken fra Arka i Polen 
ville hjelpe de med nytt møtelokale. Et fantastisk 
sted og noen herlige nådesøsken som nå kan 
samles trygt og godt i det nye lokalet. 
 Møtevirksomheten måtte i lengre tid 
stenges ned og de måtte møtes i hjemmene. Vi 
fikk både bilder og video fra flere av disse 
samlingene og Herren virket med. I tillegg åpnet 

det også en dør for Robert til å forkynne 
evangeliet på den lokale radiokanalen i 
Migori. Det var gripende å få både se og 
lytte til vår bror som forkynte evangeliet 
med stor kraft. Budskapet nådde ut til de 
mange hjem og Herren virket med. 
 2020 har vært et spesielt år og 
nøden har vært stor både i Kenya og i 
India. Mange bedrifter og butikker stengte 
og mange stod uten noen mulighet til 
inntekt. For våre nådesøsken i Kenya som 
er avhengig av å selge det lille de dyrker, 
så ble det starten på en meget vanskelig 

tid. Nøden var stor og mange kunne gå flere dager uten noe mat. Vi her i IRR Mission skrev om 
dette både i brev og på våre nettsider og hjelpen strømmet inn. Det ble utdeling på mange 
forskjellige steder i Kenya. Midt i denne vanskelige tiden kom det også et fryktelig uvær og mange 
hjem ble totalt ødelagt av de store vannmassene. Spesielt i området rundt Viktoriasjøen var mange 
hardt rammet. I vårt brev i Juni måned skrev vi flg. på vår nettside: 

Vi har nylig sendt ut midler for å hjelpe våre nådesøsken i Kenya. Robert Masaga og 
brødrene har i dag tatt turen til Nyakach like ved Kisumu for å dele ut mat. En stor takk til de som 
har vært med å gi slik at denne utdelingen ble mulig.Som dere ser av bildene så er det ikke bare 
Corona som er problemet, men også store oversvømmelser på grunn av det voldsomme 
regnværet. La oss fortsatt huske på våre brødre og søstre. 



 
  
 

Robert, noen av 
brødrene og flere 
frivillige bestemte seg 
da for å reise opp til 
områdene nær Kisumu 
for å hjelpe sine brødre 
og søstre. Samtidig fikk 
de midler fra oss her i 
IRR Mission og det ble 
til stor hjelp og 
velsignelse for mange. 
Dette ble lagt merke til 
og de lokale 
myndighetene viste stor 
takknemlighet for det 
som våre nådesøsken 
gjorde. 
 Når det gjelder 
barnehjemmet og 
førskolen har det også vært et spesielt år. Barna på barnehjemmet har helt siden før sommeren 
ikke hatt mulighet for å gå på skolen. Førskolen har vært stengt og Bonface og hans kollegaer har 
brukt noe av tiden til å besøke barna i sine hjem. Nå har vi imidlertid fått beskjed om at skolene 
skal starte opp igjen etter jul og vi håper å få inn nok midler slik at alle kan få nye uniformer til 
skolestart.  
 
India: 2020 har også vært et 
veldig spesielt år i India. Stephen 
startet opp med mange 
seminarer, men da Coranaen 
kom ble det bråstopp. Alt ble 
nedstengt i mange måneder, noe 
som gjorde situasjonen veldig 
vanskelig for mange familier. 
Mange familiefedre har 
dagjobber hvor de hver dag får 
sin lønn når de går hjem. Nå var 
det full stopp med ingen inntekt 
og ikke muligheter for å kjøpe 
mat. En nesten håpløs situasjon 
for mange. Stephen, Rebecca og 
hele famlien har virkelig stått på i 
denne perioden og hatt utdeling 
av mat så fort de har hatt 
muligheten. Stephen og 
Rebecca, samt deres yngste 
datter Christina og hennes mann 
stod for utdelingene i Chennai. 
Annie og Michael hadde 
utdelinger i Dindugal og Israel og 
Bertha jobbet ut fra Madurai.  
 På barnehjemmet i Trivellore har det også i lengre tid vært få barn. De av barma som 
hadde slekt eller familie måtte være hjemme hos de under pandemien. Det har derfor kun vært 
noen få barn, samt arbeiderene som har bodd på barnehjemmet. Det har imidlertid vært mulighet 



 
  
 

for å kunne 
besøke barna slik 
at de kan få 
skolebøker fra den 
lokale skolen. Vi 
regner imidlertidig 
med at alle barna 
kan få komme 
tilbake til 
barnehjemmet 
tidlig neste år. 
 Vi glemmer 
ikke heller barna i 
Cuddalore. Lalitha 
som har 
hovedansvaret har 
virkelig stått på i 
denne vanskelig 
tiden. Hun har 
hjulpet både barn og voksen med utdelinger og ikke minst stått på i den lokale menigheten. Brevet 
hun sendte oss på forsommeren rørte ved våre hjerter. Hun gir alt for å hjelpe de rundt seg – la 
oss virkelig huske på henne i våre bønner.  

Vi har fått flere bildereportasjer i året som har gått og her er et lite utdrag fra situasjonen i 
India på forsommeren: 
Situasjonen i India er også veldig vanskelig og de mange restriksjonene gjør at mange nå står uten 
arbeid og mulighet til å forsørge familiene sine. Mange er i en fortvilet situasjon og klarer ikke å 
skaffe mat. Vi jobber hele tiden for å hjelpe så godt vi kan. Våre kontaktpersoner i India er utrolig 
flinke og gjør alt de kan for å være med å dele ut mat til de som trenger det mest. Nylig fikk vi disse 
bildene fra Stephen Devakumar i OpenDoor. Det er gjerne storfamilier som bor sammen i India og 
Stephen skriver at det koster ca. 20-25 kroner for at hele familien skal få mat hver dag. En stor 
takk til deg som er med og hjelper. 

 Stephen og hans kone Rebecca, Nelson og hans kone Thara og alle deres barn, 
svigerbarn, evanglister og medarbeidere har gjort en uvurderlig innsats i året som har gått. 2020 
har vært vanskelig og nå ser det ut til at myndighetene vil stramme inn ytterligere. Vi har fått 
melding om at reglene for utsendelse av økonomisk støtte er under endring og nye retningslinjer vil 
komme i 2021. La oss virkelig be om at Herren ser til arbeidet som drives og at alt dette skal gå 
bra.  
 Det er en stor nåde at vi kan få være med å se hva Herren gjør. Vår bønn er at året vi nå 
snart går inn i skal bli et rikt år hvor vi igjen kan få muligheten til å besøke våre nådesøsken i India. 
Vi trenger det og de trenger oss, ja vi 
trenger hverandre. La oss stå tro i den 
tjenesten som Herren har kalt oss til og 
tjene med de evner og gaver han har gitt 
oss. 
 
Polen:  
Det har vært et spennende år i Zelazno til 
tross for de mange restriksjoner ifm. 
Corona. Mange mindre leire har blitt 
avholdt og flere fra menigheten i Arka har 
også tatt turen til Zelazno. For oss er det 
en stor glede å se at stedet blir benyttet 
og at mennesker opplever Herrens rike 



 
  
 

velsignelse. Mange har gode minner fra dette stedet fra mange år tilbake og mange unge 
barnefamilier vil at sine barn også skal få oppleve det som de opplevde på Zelazno da de var små. 
 Også i år har flere fra Arka tatt turen til Zelazno for å holde bygningene i orden. Det er 
rengjøring, reparasjoner, maling og annet forefallende arbeide. 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. 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. Vi håper også å kunne sende ut litt ekstra til barna nå til jul – bli med du også å gi en 
annerledes julegave. 
 
Muligheter for skattefradrag 
For deg som ønsker det vil dine gaver bli innrapportert til skattemyndighetene. Dersom du benyttet 
denne muligheten i 2019 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 


