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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.09.21 
 
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 bringer oss ferske rapporter fra 
misjonsmarken i Kenya. På bildet her ser du Robert sammen 
med en av brødrene i menigheten Tito. Dette er et bygg som 
ble støttet av menigheten Arka i Polen og Robert forteller at de 
er utrolig takknemlige for hjelpen de fikk. Det er et solid bygg 
og vil stå i mange år. 
 Tito ligger i nærheten av Viktoriasjøen og bare ca. 50 
meter fra grensa til Tanzania. Mange av menighetens 
medlemmer kommer da også fra Tanzania for å være med på 
møtene. Vi har besøkt forsamlingen flere ganger og vi husker 
godt besøket tilbake i 1998. Veiene var ikke spesielt gode og 
det var nær på at bilen vår hadde gått rundt da vi skulle krysse 
en elv. De som var med måtte ut å støtte bilen slik at den ikke 
tippet over på siden i det vi krysset over elven. Spennende og 
utrolig interressant å være ute på misjonsfeltene med 
evangeliet. Herren virket med i møtet den gangen og mange 
ble frelst.  
 På samme vis var det da vi besøkte en av de andre 
avsidesliggende forsamlingene høyt oppe i fjellene ved Gwaci ca. 3 timers kjøretur fra Giribe. Ved 
hjelp av støtte fra IRR Mission hadde de satt opp en forsamlingslokale der og mange hadde møtt 

opp den dagen. Fantastisk å få være med å se hva Herren gjør. Han er 
den samme i dag og det er alltid spennende å følge utviklingen i Afrika. 
Vi ber også om at det snart blir mulig å reise ut for å støtte våre brødre 
og søstre i arbeidet de står i. 
 Mange setter utrolig pris på våre besøk til misjonsfeltene og de 
gir da også barna sine navn etter de som har vært på besøk. Det er 
derfor ikke unaturlig å møte på barn og unge med navn som Elisabeth, 
Kjell, Oddvar, Øivind, Mette, Kurt, Karol osv. 
Vi har tidligere skrevet om tvillingene Kjell og 
Elisabeth. Det var under vår reise i 2009 at 
en av evangelistene fikk tvillinger og da var 
det jo naturlig å gi de navnet til Kjell og 
Elisabeth som akkurat hadde vært på besøk. 

Med på denne turen var også Karol Gunka og Alfred Richter fra Polen. 
En av brødrene i Ogada hadde da også fått en sønn og det skulle bare 
mangle at han ikke skulle hete Alfred Richter. Her ser du ham avbildet 
sammen med sin far. Så ikke bli overrasket over at du vil møte på 
mange som bærer navnet ditt eller til noen du kjenner. 
 Nylig fikk vi også en rapport fra moren til Barbara. Barbara er ei 
ung jente som vi hjelper med utdannelse. Hun er barnebarnet til Daniel 
Masaga og hennes mor Milka skriver dette til oss: 

Barbara er en gudfryktig ung kvinne, ydmyk og forståelsesfull. 
Når hun er hjemme er det hun som leder an i våre 
bønnesamlinger. Hennes drøm er å kunne bli kirurg og være 
med å hjelpe mennesker. Hun ber for de som hjelper henne 
med skolegang. 

Vi er takknemlige for å være med å hjelpe og ber om at Herren skal velsigne både Barbara og de 
som er med å gi henne denne utdannelsen på en spesiell måte. 



 
  
 

India: Stephen og Rebecca, Nelson og Thara og alle våre nådesøsken i India er fortsatt rammet 
av nedstenging. Situasjonen er fortsatt vanskelig og de ber oss om å huske på å be for 
situasjonen. 
 Midt i nedstengingen har vi nå nylig fått beskjed 
om at barn fra 9 til 12 klasse kan komme tilbake på skolen 
fra 1. september. På barnehjemmet i Trivellore har vi syv 
barn på disse klassetrinnene og både vi, arbeidere og 
barna er utrolig glade for at de nå kan få komme tilbake til 
skolen. De har i mange måneder kun vært hjemme hos 
familie og Rebecca forteller at alle gleder seg over dette. 
Husk å be om Herrens beskyttelse for barna. 
 Vi skrev i forrige brev om et nytt brønnprosjekt i 
India. Herren har åpnet dørene og midler til dette er nå på 
vei til India. Det er utrolig spennende med et nytt prosjekt 
og vi gleder oss til å se bilder og lese rapporter fra dette i 

tiden fremover. Husk å 
be om at det må bli til 
stor hjelp for mange. 
 Våre 
nådesøsken er også 
med å deler ut mat til 
de fattige. Annie, den 
eldste datteren til 
Stephen og Rebecca, og hennes mann Michael står sentralt i 
dette arbeidet. Nylig har de vært ute med mat til de fattige. Det 
er stor nød og på det ene bildet her ser du en fattig kvinne som 
mottar ris. For disse er det snakk om mat for å overleve. Legg 
merke til de tynne armene og de enkle hyttene med stråtak i 
bakgrunnen. Her ser vi også at de har tatt plast på taket, helt 
sikkert fordi at taket lekker og de blir våte dersom det regner. 
På det andre bildet her ser du en ung kvinne med barnet sitt på 
armen overrekkes hjelp. Nøden er virkelig stor og vær med å 
be om at de fortsatt får hjelp. 

 
I Cuddalore er de også utrolig takknemlige for den hjelpen de får og vi håper å komme tilbake i 
neste brev med ferske rapporter fra vårt arbeide der. 
 
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!  

Vi her i IRR Mission vil rette en spesiell takk til alle som er med å gi av sine midler til 
misjonens sak. Takk for dine midler og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg, og må Herren 
rikelig velsigne deg og dine tilbake  

 
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 


