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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.02.21 
 
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 forteller at evangeliet forkynnes og mange mennesker søker Herren. 
Bildene du ser her er fra et av de siste møtene i Ogada i Giribe. Som du ser så avholdes møte ute 
og mange hadde tatt turen denne søndagen. Robert forkynte evangeliet under Guds kraft og 
mange søkte frem i ettermøte. Det er fantastisk å se hvordan våre nådesøsken søker Herren og 

de opplever både frelse og utfrielse. Med stor iver drar de ut med det glade budskap og ordet 
vender ikke tomhendt tilbake. Jesus er i går, i dag og til evig tid den samme. Våre brødre lever i 
dette hver eneste dag og de brenner for sitt folk. Virksomheten vokser både i Kenya og i Tanzania. 
Giribe ligger jo kun noen få kilometer fra grensen til Tanzania slik at det er naturlig at menigheter 
også bygges der.  

Skoleuniformene til barna slites raskt. I desember måned sendte vi ut midler slik at alle 
barna nå skal få ny uniform, sokker og sko. Vi er utrolig takknemlige for alle som er med å gi en 
hjelpende hånd til disse barna. Skolegang er enormt viktig og er med på å gi barna en mulighet for 
å kunne forsørge seg selv og familien når de blir voksne. For litt over et år siden åpnet det seg en 
mulighet til å hjelpe Barbara på 14 år med skolegang. Barbara er barnebarnet til Daniel Masaga og 
hun er nå i sitt andre år på det vi kan sammenligne med videregående her. De går fire år på denne 
skolen slik at hun er 18 når hun blir ferdig med dette. Vi er utrolig takknemlige for å kunne være 
med å hjelpe på denne måten og vi ber deg om å huske på Barbara i dine bønner. 



 
  

 

India: Fra India forteller både Rebecca, 
Stephen og Nelson om at arbeidet går 
fremover til tross for Corona. Det er 
selvsagt ikke så enkelt å reise, men de 
benytter de mulighetene som finnes. 
Stephen og Rebecca er veldig takknemlige 
for å ha alle barna med ektefeller med i 
arbeidet i OpenDoor. Det er til utrolig stor 
hjelp og velsignelse for mange. Vi får stadig 
bilder både fra Michael og Annie i Dindugal 
og fra Israel og Bertha i Madurai. Christina 
og hennes mann står på for fullt i 
menigheten i Chennai. Hele det siste året 
har vært sterkt preget av Corona og de har 
gjort alt de har maktet for å hjelpe så 
mange som mulig gjennom denne 
vanskelige tiden. Her forkynner Michael 
evangeliet i en av de mindre OpenDoor menighetene. 

På barnehjemmet bærer det også fortsatt preg av nedstengning. Nye og strengere 
retningslinjer gjør at de minste barna fortsatt ikke får lov til å komme tilbake til barnehjemmet. Det 
er nå snakk om at myndighetene krever coronatest før barna kan komme tilbake. I dag er det kun 
fem jenter på hjemmet samt arbeiderene. Husk på dette i dine bønner slik at Herren åpner en vei 
for disse barna. 

Hos Nelson var det nylig stor sorg da Joshua, en av eldstebrødrene brått og 
uventet reiste hjem til Herren. Han var en ivrig bror som stod tett sammen med 
Nelson og Thara. La oss huske på både hans familie og hele menigheten i 
forbønn. 

Arbeidet i Cuddalore er noe som ligger på våre hjerter og vi kan ikke få 
sagt det nok hvilket utrolig arbeide damene der gjør for barna. De får leksehjelp, 

men ikke minst høre evangeliet og får oppleve bønnesvar i sine liv. Vi glemmer ikke den lille jenta 
som var født med hjertefeil og som på mirakuløst vis opplevde at Jesus grep inn og gjorde henne 
fullstendig frisk. Vi vil at du skal vite at din hjelp til disse barna er helt uvurderlig. De er takknemlige 
for at nettopp du er med og hjelper og ber for deg og din familie.  

Vi ønsker også i dette brevet å nevne mulighet for skattefradrag. Dersom du ønsker å 
benytte deg av dette for 2020, vennligst ta kontakt med oss på epost eller telefon 41200094 før 
den 25. Februar. 

Mange har fått hjelp gjennom det arbeidet som drives i IRR Mission. Det startet med hjelp 
til noen få evangelister i Kenya, men vokste raskt til andre områder som oppføring av 
forsamlingshus, brønngraving, enkehus, matutdeling, førskole, kjøp av sykler, bibler, bibelskole, 
barnehjem og mye mer. Gjennom alle disse årene har vi sett hvordan Herren har velsignet de 
midler som har kommet inn. Behovene er fortsatt mange og vår bønn for dette året er «flere 
forsamlingshus og mer evangelisering». Husk på dette i dine bønner. 

 
Du kan være med: Misjon har alltid vært interessant, og den iver og glede som dette er med på å 
skape hos mennesker er spesiell. Alle som reiser ut opplever å bli tent i brann og dette gleder våre 
hjerter. Den brannen ønsker vi skal nå ut til stadig flere. Barnehjem, enke-hus, brønn, barna i 
Cuddalore - prosjektene er mange. La oss alle gjøre vårt ytterste for å nå enda flere med 
evangeliet. 
 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 


