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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.07.21 
 
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: Bonface Odhiambo har 
sendt oss flere bilder etter at 
skolemateriale ble kjøpt inn. Vi 
sendte forrige måned ut en del 
midler i tro til at Herren minnet 
noen om å være med å hjelpe. 
Ikke mange dagene etter fikk vi 
inn penger som var øremerket til 
skolemateriell. Det er fantastisk å 
se hvordan Herren minner 
mennesker om å være med å 

rekke ut en hjelpende hånd. I tillegg til selve undervisningsbøkene er det også 
kjøpt inn kladdebøker og blyanter til alle barna.  
Bonface forteller også at evangelist Samuel 
Ochieng har reist hjem til Herren. Samuel var en 
trofast medarbeider og forstander i Ogada 
gjennom mange år. Han virket trofast med 
evangeliet og var til stor velsignelse for mange. 
Her et bilde av ham for noen år tilbake. Husk på 

Samuel og hans familie i dine bønner. Forrige måned ble det 
også sendt ut noe ekstra midler for å hjelpe til der behovet var 
størst. Dette ble blandt annet benyttet til å reparere vanntanken 
på barnehjemmet, samt at det ble kjøpt inn 7 blikkplater til tak for 
tre medlemmer i forsamlingen. En av disse var James, den tredje 
eldst sønnen til Joseph Mikami. Vi kommer tilbake med bilder så 
snart vi får disse. 
 I mange år har IRR Mission gitt støtte til å sette opp 

forsamlingsbygg. For mange 
år siden ble det satt opp et 
enkelt bygg i Anjego. Det var 
jordvegger pusset med 
sement og blikkplater på 
taket. Både vegger og tak er 
nå i veldig dårlig forfatning 
og menigheten jobber nå 
med å sette opp vegger til 
nytt menighetsbygg. Ofte 
lager de murstein selv og 
jobber hardt for å reise 
veggene. Trekonstruksjon og 
blikkplater er enormt 
kostbare og vi ønsker å 

gjøre alt vi kan for å være med å hjelpe til med dette. Vi har ikke fått noe prisoverslag for dette, 
men bygget vi satte opp i Tito kostet rundet 25.000 norske kroner. For de av dere som husker 
Phillip Obonyo, så er det hans sønn Philemon som har ansvaret for menigheten i Anjego. La oss 
være med å be om at Herren gir midler til dette. På bildet her ser du deler av det gamle bygget, 
samt veggene på det nye. 



 
  

 

India: Stephen og Rebecca, Nelson og Thara og alle våre nådesøsken i India er fortsatt hardt 
rammet av nedstenging. For mange familier er situasjonen særdeles vanskelig og vi har fått flere 
meldinger om dødsfall pga. Corona. De ber oss fortsatt huske på å be for situasjonen. 
 På barnehjemmet er det fortsatt veldig stille. Familen til kokka og Jebakunar, samt deres 
barn (4) bor der og de benytter all ledig til til å gjøre hjemmet klart til alle barna kommer tilbake. 
Myndighetene ser ut til å åpne litt opp og vi håper at alle barna snart kan komme tilbake.  
 Tidligere i år skrev vi om brønnprosjekt i India. Nylig fikk vi inn noe midler 
til dette, men mangler fortsatt femtusen før vi kan sette igang arbeidet. Ønsker 
du å være med på dette så merk din gave med «Brønn India».  Her litt av det vi 
skrev tidligere i år.   

Stephen skriver at de nå arbeider for å hjelpe til med å bore etter vann i 
en av de mange små landsbyene syd i India. Behovet er stort og han forteller at 
dette er til stor hjelp for mange i landsbyene. De borer da 400 fot (ca. 120 
meter), setter ned rør, setter opp en stor tank, legger rør og monterer på 
tappekran. Alt dette koster 12-15 tusen kroner. Det er jo et fantastisk prosjekt og 
kan virkelig være til velsignelse og hjelp for mange. Gjennom mange år har vi 
boret etter vann i Kenya og nå er vår bønn at vi også skal få se dette i India. 
Vær du også med å be om at det skal komme inn midler til mange 
brønnprosjekter allerede nå i år. På bildet her ser du legging av vannrør og den 
ferdige tappekranen fra brønnprosjektet som Stephen nevnte. 

 
Behovet for flere evangelister er stort og IRR Mission underholder i 
dag 29 evangelister gjennom OpenDoor. Det er omtrent like 
mange som ikke har støtte. Ved siden av å hjelpe evangelistene er 
det behov for å bygge flere forsamlingsbygg. Ofte starter de møter 
på et hustak eller leier et enkelt lokale for sine møter. Byggingen 
av nye menighetsbygg har lagt litt nede nå på grunn av corona 
situasjonen. Så 
fort det åpnes 
opp igjen, vil de 

gjenoppta arbeidet og vi håper å kunne bringe 
rapporter om enda flere nye bygg dette året. Her 
fra en tidligere oppføring.  

Nylig fikk vi melding om at menighetene 
igjen kan ha møter og dette er selvfølgelig til stor 
glede og begeistring for alle. Våre tanker går 
også til arbeidet i Cuddalore og vi håper å 
komme tilbake i neste brev med friske nyheter 
derfra. Her fra en av våre tidligere turer til 
Cuddalore. 
 
Evangeliet – en Guds kraft til frelse! 
I Rom. 1,16 kan du lese om at evangeliet er en Guds kraft til frelse. Til tross for at mange gjør alt 
de kan for å slukke den ild som brenner på Herrens alter, så virker Guds ord enn i dag. Sjeler 
frelser, lar seg døpe og vi opplever tegn og mirakler på mange måter. Guds kraft er den samme og 
vi takker Herren for hva han gjør der ute på misjonsmarken. La oss ikke glemme at han er den 
samme her hjemme i det kalde nord også. Herren kan frelse og utfri mennesker enn i dag. La oss 
være med!  

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 


