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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.06.21 
 
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: Førskolen i Ogada har i 
mange år vært en uvurderlig for 
at barna skal komme inn på den 
offentlige skolen. I alle disse 
årene har Bonface hatt 
hovedansvaret samtidig som han 
også har vært en av 3 lærere ved 
skolen. Med relativt enkle midler 
har de stått på og gjort alt for at 
barna skal lære både å lese og 
regne. Barna er fordelt på 3 

klasser og elevantallet har gjennom de 10 siste årene lagt på 
rundt 80 elever. Som vi har skrevet mange ganger så får ikke 
barna bare undervisning, men også frokost og lunch på 
skolen. Mange barn kommer fra særdeles fattige hjem og en 
kopp velling er derfor en kjærkommen start på dagen. Noen 
timer senere så er det lunchtid med ris, ugali og noen dager 
også fisk eller kjøtt.  
 Det er også behov for å fornye undervisningsbøker og 
materiell. Nylig fikk vi en oversikt over hva som måtte 
anskaffes og midler til dette er allerede sendt ut. I løpet av et 
par uker regner vi med at Bonface har kjøpte dette og kan ta 
det i bruk i undervisningen. Alle disse bøkene, samt noe ekstra 

skole-materiell kostet rundt et par tusen kroner. Fantastisk å kunne hjelpe alle disse barna til en 
bedre fremtid. En dag kanskje en av disse små selv jobber som lærer på førskolen i Ogada.  

Vi får også stadig rapporter om hvordan Herren virker med i møtene. Robert og brødrene 
står på og forkynner evangeliet under Guds kraft. Til tross for alle vanskelighetene som korona har 
medført er evanglistene ute med evangeliet til folket. Det er gode nyheter å høre og mange 
opplever frelse og utfrielse fra sine plager. Noen 
av dere husker kanskje Phillip Obonyo, han som 
var med Daniel Masaga helt fra starten av. Ved 
siden av jobben sin har han ansvar for menigheten 
i Anjego. Han forteller om at det er jubel og 
begeistring i møtene og at de ber om at Herren 
skal velsigne brødre og søstre som står med i 
arbeidet. Phillip var en herlig broder som var ivrig i 
sin tjeneste. Mange husker nok sangen «Tota 
kwendo bingoni», en sang om himmelen og hvor 
fantastisk det var der. For oss er det stort å se at 
barna tar opp farsarven og fører den videre til neste generasjon. La oss huske på Philemon og 
hans familie. Be om at Herren virkelig skal velsigne hele hans hus på en spesiell måte. 



 
  

 

India: Stephen og Rebecca, Nelson og Thara og alle våre nådesøsken i India er hardt rammet av 
«lockdown» som fortsatt gjelder. For mange familier er situasjonen særdeles vanskelig og vi har 
fått flere meldinger om dødsfall pga. Corona. Stephen skriver bl.a.: 
 

En forstander døde i går pga. Covid. Han har 10 barn. Kan dere huske på hans familie i 
bønn. 

 
og videre: 
 

En ung Herrens tjener døde i går. Kona er også smittet og de har 2 små barn. De bor i en 
liten landsby 50-60 mil fra Chennai. 

 
Mange familier er avhengig av at far i huset kan 
gå på sitt daglige arbeid. Når alt nå er stengt ned 
så må de være hjemme og inntektene uteblir. 
For mange er situasjonen særdeles kritisk da de 
er avhengig av daglønnen for å kunne skaffe 
mat til sin familie. Stephen, Rebecca og barna 
gjør alt de kan for å hjelpe de som er hardest 
rammet. Nylig sendte vi penger slik at de kunne 
dele ut noe til de som trengte det mest. På bildet 
her ser du Michael, svigersønnen til Stephen og 
Rebecca som leder an i dette arbeidet. De 
ønsker å takke deg som har vært med å gi til 
dette. 
 Hos Nelson i Tambaram er situasjonen 
den samme. Mange lider og det er behov for 
hjelp. Nylig fikk vi inn noen midler og disse ble sendt til India via Western Union nå i dag. Pengene 
kan da hentes ut umiddelbart og matvarer for utdeling kan handles inn senere i dag. Nelson ber 
oss inderlig om å huske på India i våre bønner. Situasjonen er veldig vanskelig og de ber at Herren 
skal bevare brødre og søstre gjennom dette. 
 Med full «lockdown» er det også lite aktivitet på barnehjemmet. Nytt skoleår skal starte nå i 
juni måned, men det er utsatt inntil videre. Arbeiderene og barna deres er på barnehjemmet og 
sammen gjør de alt klart for et nytt skoleår.  
 Møtene er også sterkt begrenset og det gjøres opptak som de sender på nettet. Mange 
savner å komme sammen og vi ber om at situasjonen igjen skal bedres slik at de kan komme 
sammen i menigheten.  
 
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, vitnesbyrd, 
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. 

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 
 


