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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.04.21 
 
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: På barnehjemmet står det bra til både med barna og arbeiderene. Vi skrev i forrige brev 
om arbeidet med å få på plass ny sosialarbeider og nye arbeidere på barnehjemmet. I tillegg må 
bygningene gjennomgås og nødvendige reperasjoner utføres. Slitasjen er stor og det er viktig å 
jevnlig utføre nødvendig vedlikehold. 

Når det gjelder førskolen 
så må vi igjen trekke frem 
Bonface Odhiambo og de 
lærerene som arbeider 
sammen med ham. De 
gjør en fantastisk jobb og 
sørger for at barna lærer 
å lese og skrive, samt at 
de får både frokost og 
lunch på skolen hver 

eneste dag. Det er en fryd å se den gleden disse 
barna utstråler. Nylig har han sendt oss noen bilder 
fra skolehverdagen og du kan jo selv se 
utstrålingen fra barneansiktene når de koser seg 

med lunch.Hver dag når de kommer på 
skolen får de en kopp med varm velling. For 
mange av barna er maten de får på skolen 
det eneste de spiser denne dagen. Det er 
fantastisk å se at de midler som vi sender ut 
til førskolen virkelig er til så stor hjelp. En 
stor takk til deg som er med å hjelpe disse 
barna.  
 
Ved siden av arbeidet på førskolen har 
Bonface i mange år hatt ansvaret for 
søndagsskolen i Ogada. Han har alltid vært 
glad i sang og ledet lenge også sangerene i 
menigheten. Han var med på mange møte- 
kampanjer og virket som evangelist. Under 
vårt forrige besøk til Kenya viste han stolt 
frem sin menighet. Et fantastisk bygg og en 
ivrig evangelist. I tillegg til alt dette står han 
nå på med mindre kampanjer på de mange 
små markedsplassene i området. Her synger 
og vitner han om Jesus og gjennom dette arbeidet vinnes stadig nye sjeler for himmelen. Det er til 
stor inspirasjon, både for oss, menigheten og ikke minst alle barna å se hvilken fantastisk lærer, 
pastor og evangelist de har. La oss huske på Bonface og familien i våre bønner.  
 



 
  

 

India: Nelson er takknemlig for all forbønn og støtte han har hatt 
under tiden på sykehuset. Han er utrolig glad for å være tilbake 
hjemme hos Thara og menigheten i Tambaram. Nylig har de 
feiret påske og Nelson forkynner her i møte på langfredag. Våre 
tanker går tilbake til påsken for fire år siden. Da var vi på 
misjonsreise til India og opplevde fantastiske dager med 
vekkelsesmøter. Langfredag var vi på møte hos Stephen & 
Rebecca i Chennai. Også denne påskefredagen var det møte og 
det var ikke mange ledige plasser å se i møte. Det er fantastisk å 
se og vi gleder oss over at våre nådesøsken nå igjen kan samles 

til møter.  
På barnehjemmet er 
det full fart med 
vedlikeholdsarbeid. 
Rebecca forteller at de 
fortsatt arbeider med maling og reperasjoner på bygningene. Enkelte av flisene på taket var 
ødelagt slik at regnvannet kom inn i bygningene. Det er godt at dette nå blir ordnet. Fortsatt er det 
ikke åpnet opp så alle barna kan komme tilbake. I skrivende stund er det tre gutter og fire jenter 
som er på barnehjemmet. Sommeren er nå straks rundt hjørnet og barna skal ha eksamen nå i 
slutten av April. Mai måned er den varmeste måneden i India og da har alle skoler sommerferie. 
Skolene starter opp igjen i juni måned og vår bønn er da at alle skal få komme tilbake slik at vi 
igjen kan komme i normal drift. Husk på dette i dine bønner. 
 Vi skrev i forrige brev om behov for å bore etter vann i de små landsbyene i India. Det er et 
fantastisk prosjekt og vi håper å få inn midler til å kunne hjelpe våre nådesøsken med dette. For 
12-15 tusen kroner kan vi være med å gi mange i landsbyen rent vann. Husk på å be for dette. 

 
Hva gjør vi med våre talenter? 
I Matt. 25,14-29 leser vi om talentene. En mann var i ferd med å dra utenlands og delte ut talenter 
til enhver etter som de hadde evne til. På samme vis er det med oss. Herren har gitt oss talenter 
som vi skal benytte i den gjerning som han har kalt oss til. Han vil at vi skal være til velsignelse og 
hjelp for mennesker. Alle kan vi av nåde få være med å tjene, enten det er forkynnelse, 
vidnesbyrd, sang, bønn, givertjenesten osv. Herren vil lønne den som vil tjene ham med de 
talentene som han har gitt.  
 La oss, som skriften sier i Joh. 9,4, arbeide mens det er dag. I dag er det mulig å virke, 
morgendagen kjenner ingen. Han som kalte oss er trofast, og vil være med oss alle dager inntil 
enden. Vi er takknemlige for dine gaver og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg. Gi gjerne 
bort brevet til venner og bekjente. Du finner det også på vår nettside (www.irr.no) og facebook side 
(www.facebook.com/irrmission). 
  
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


