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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.05.21 
 
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. Det er imponerende å 
se hvordan arbeiderene står på for at barna skal ha det bra på alle måter. Flere av damene har 
vært med siden barnehjemmet offisielt ble åpnet den 30. desember 1999. Etter en runde i våre 
arkiver fant vi flg. fra misjonsbrevet vi sendte ut i Januar 2000: 
 

Arly melder om at det nå er 10 barn på 
barnehjemmet. Det er barn i fra 2-3 år og 
oppover som nå er tatt inn. Flere av disse bar 
tydelig preg av underernæring og sykdommer 
av ulik slag, og det ble umiddelbart satt i gang 
med behandling av disse. Dagen han skulle 
reise hjem, kom det også en mann med et lite 
barn på 8-9 måneder. Begge foreldrene og 
tvillingbroren var død, og da han hadde hørt 
om dette barnehjemmet, ville han gjerne at 
de skulle ta hånd om barnet. En nød og et 
rop om hjelp ligger bak – la oss be om at 
dette barnehjemmet kan bli en redningsstasjon og et trygt hjem for disse barna. 

 
I alle disse årene har mange 
barn fått vokse opp på 
barnehjemmet. Historiene fra de 
første årene var ofte slik du kan 
lese i dette klippet. Mange var 
sterkt preget av sykdom og 
underernæring og 
barnehjemmet ble deres 
redning. Her har vi tatt frem et 
bilde fra 2001 som viser noen 
av barna. Glade og fornøyde 
barn som virkelig var 
takknemlige for å få et trygt og 
godt hjem å vokse opp i. Mange 
er nå voksne og i jobb etter endt 
skolegang. Noen av dere 
kjenner kanskje igjen den lille 
jenta i midten foran. Det er 
Caroline som vi har skrevet om i 

misjonsbrevet tidligere. En fantastisk solstråle som virkelig har satt spor etter seg på 
barnehjemmet. 
 Barna, arbeiderene og vi her i IRR Mission er utrolig takknemlige for alle som har vært med 
å gi disse barna en fantastisk fremtid ved å få vokse opp på barnehjemmet. «Mødrene» på 
barnehjemmet har vært helt fantastiske og stått på i alle disse årene. Det er tid for at disse nå kan 
slippe alt det tunge arbeidet og bare være en «bestemor» for barna. De sosiale ordningene for 
eldre i Kenya ute på landsbygda er så å si fraværende. Vi må derfor gjøre det vi kan for å hjelpe 
disse slik at de fortsatt får til livets opphold, samtidig som vi må få på plass yngre arbeidere. Som 
du sikkert forstår så er det behov for midler både til drift og vedlikehold. Vi ber deg om å huske på 
dette i dine bønner og del gjerne dette med venner og familie. 



 
  

 

India: Stephen og Rebecca, Nelson og Thara og alle våre nådesøsken i India melder om full 
«lockdown» i India fra den 25. April. Situasjonen i hele India er særdeles vanskelig og har også 
preget nyhetsbildet den senere tiden. Tusener på tusener rammes av corona, det er mangel på 
oksygen og flere dør. Stephen skrev nylig til oss at to unge pastorer nylige døde av corona. På 
spørsmål om noen er rammet i Opendoor sine forsamlinger skriver han at enkelte familier har fått 
corona, men er nå på bedringens vei. Området der Stephen og Rebecca bor er tett befolket og 
Chennai by har totalt 10 millioner innbyggere. Da er er det klart at risikoen for smitte er meget høy. 
En ny «lockdown» innebærer også at man kun får lov til å forlate sine hjem for å handle nødvendig 
matvarer. Mange familier er avhengig av den daglige jobben som mannen i familien har. Når han 
nå ikke kan gå på arbeide blir det også ingen inntekter og situasjonen for familien blir vanskelig. 
Stephen og Rebecca, Nelson og Thara ber oss om å huske på brødre og søstre i våre bønner. Vi 
ønsker også å oppmuntre alle som har anledning til å rekke 
ut en hjelpende hånd til våre nådesøsken. Samtidig som vi 
ber kan vi være med gi slik at de kan få noe hjelp i denne 
vanskelige tiden. 
 Akkurat før landet igjen ble stengt fikk vi noen bilder 
fra Nelson og Thara. De hadde bibelskole for barn nå i April 
måned og sendt oss blandt annet dette bildet. Selv om det 
ikke var så mange barn denne gangen, så har det vært til 
stor hjelp og velsignelse for barna som var med. Strenge 
corona-regler til tross, barna koste seg og fikk lære om 
Jesus. 
 På barnehjemmet, som ligger ca. 5 mil utenfor Chenna, er situasjonen slik den har vært i 
hele år. Delvis stengte skoler har medført at det har vært få barn på barnehjemmet denne våren. 

Alle er friske og raske og vår bønn er 
at situasjonen skal normaliseres slik at 
alle barna kan komme tilbake når 
skolene starter opp igjen i juli måned. 

 
Polen: Til tross for den vanskelige 
situasjonen ifjor ble det avholdt flere 
leire i Zelazno. Mange har gjennom 
årenes løp opplevd å få møte Herren 
nettopp på Zelazno, og vi ber om at de 
leire som skal arrangeres der i år også 
kan være til velsignelse for både barn 
og voksen. La oss be om at sjeler 
vinnes for himmelen i 
sommermånedene. Her bilder fra en 
familieleir for noen år tilbake. 

 
 

”Hva skal jeg gjøre?”  
Matt 25:35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg 
var fremmed, og dere tok imot meg. La dette skriftstedet være en oppmuntring til oss alle om at vi 
kan være med å leske noen langs veien. Mange trenger en utrakt hånd – la oss alle rekke ut våre 
hjelpende hender.  

Alle gaver er kjærkomne, og hva man kan få utrettet for noen få kroner er ufattelig. Må 
Herren rikelig velsigne deg og dine nærmeste, og takk for dine forbønner og gaver til 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 
 


