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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.10.21 
 
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 forteller at alle 
evangelistene nylig har vært samlet i Ogada til 
seminar. Robert har nå ansvaret for menigheten i 
Ogada og med seg har han Fred Migita. Ogada 
har alltid vært den største menigheten og 
hovedforsamlingen i virksomheten. Det er derfor 
naturlig at alle samlinger legges der.  
 Arbeidet med det nye menighetsbygget i 
Ogada går også fremover, men det vil nok ta tid 
før alt står ferdig. Det er et stort prosjekt og vil 
fortsatt kreve mye midler før det kan stå ferdig. 
La oss være med å be om at det kommer inn 
midler til dette. 
 Det er også flere andre menighetsbygg 
som pågår og et av disse ligger nær grensen til 
Tanzania. For noen år tilbake var det ny 
grenseoppgang og det gamle lokalet havnet da i 
Tanzania. Da planene med nytt forsamlingsbygg 
skulle gjøres, fikk de muligheten til å skaffe seg 
en tomt på den kenyanske siden av grensen. Det 
er her de nå har startet opp byggearbeidet med 
nytt lokalet. Vi har allerede sendt ut noe hjelp til 
dette og fått inn noe midler. Fortsatt mangler vi 
nærmere femti tusen kroner for at alt skal står 
ferdig og vi ber deg om å huske på dette i dine 
bønner. På bildet her ser du arbeidet er igang med veggene. 

På barnehjemmet står alt bra til både med barn og 
arbeidere. Flere av barna skal i disse dager opp til eksamen 
og i den forbindelse har vi sendt ut ekstra midler for å betale 
eksamens-avgiften ved den offentlige grunnskolen. Systemet 
i Kenya er slik at hver elev må betale en liten sum for å få lov 
til å ta eksamen. Uten at de tar denne vil de ikke kunne 
komme videre til neste skoletrinn.  

Når det gjelder førskolen så taler nesten bildet her for 
seg selv. Bonface og lærerene gjør en fantastisk innsats med 
disse barna og det er tydelig at de har det bra på skolen. 
Glade og fornøyde barn har her plukket blomster som de skal 
gi til sine lærere. En stor takk til deg som er med å hjelper 
disse barna med både skolegang og mat. Nylig har vi også 
sendt ut midler til innkjøp av skolemateriell.  

Både på barnehjemmet og førskolen er det mange 
munner som skal mettes, de skal ha seng, klær og 
skolegang. Kjenner du noen som kunne tenke seg å bli 
fadder for et av disse barna? Vi er takknemlige for alle som vil 
være med å ta ansvar for et barn. Også barna på førskolen 

trenger hjelp. Et fadderbarn på barnehjemmet koster kr. 250 pr. måned, mens du kan hjelpe et 
barn med førskole for 100 kroner i måneden. Da får de mat, uniform og skolegang. 



 
  

 

India: Stephen og Rebecca, Nelson og Thara rapporterer fortsatt om at situasjonen i India er 
vanskelig selv om samfunnet nå gradvis åpner opp 
igjen. 
 
På barnehjemmet i Trivellore skriver Rebecca at skolene 
nå har åpnet opp igjen for de eldste barna, dvs. barn 
som går i niende og tiende klasse. Når det gjelder de 
lavere klassene så venter vi fortsatt på hva 
myndighetene vil bestemme. Tre arbeidere og en kokke 
er på plass og sørger for at barna får mat og nødvendig 
omsorg. På bildet her ser du barna utenfor spisesalen 
på barnehjemmet. Alle er utrolig takknemlige og glade 
for å være tilbake på barnehjemmet. Som du ser på 
bildet så er det nymalt og bygningen har blitt holdt i god 
stand under nedstengningen. En stor takk for at du er 

med og gjør dette 
arbeidet mulig. 
 Forøvring 
så er situasjonen ellers i Tamil Nadu vanskelig. Mange, 
både barn og voksne, lever i den ytterste fattigdom og 
behovet for hjelp er stort. I Cuddalore måtte de redusere 
tilbudet til barna da skoler og barnehager har vært 
nedstengt. Nå som det gradvis åpnes opp igjen har de igjen 
begynt med leksehjelp for noen av barna. Vi fikk nylig dette 
bildet tilsendt fra Nelson. 

Stephen forteller også om et enormt 
stort behov for hjelp. Annie og 
svigersønnen Michael står sentralt i 
hjelpearbeidet som drives i 
Dindugal området. Nøden og fattig-
dommen er stor, og gleden over å 
få hjelp er enorm. Her ser du en 
liten gutt som viser en enorm glede 
over å ha fått en flaske vann og et 
beger med mat. På det andre bildet 
ser du Michael på besøk hos en fattig familie på landsbygda. Bildet taler for seg selv – her er det 
ikke mye luksus. Hva når regnet virkelig setter inn? Det er en sann glede å få være med å hjelpe 
disse både med mat og ikke minst med evangeliet. Michael og Annie står i en fantastisk tjeneste 
og la oss huske de i våre bønner.   
 
Misjon – kan det være nødvendig? 
Mange tenker at det ikke nytter å hjelpe, men bruker heller sine midler på andre ting. Velsignelsen 
og gleden blir kortvarig, men dersom man ofrer noe for andre vil man kjenne Guds rike velsignelse 
på en helt spesiell måte. Du kan hjelpe et barn, en evangelist, støtte kampanje og mye mere. Vi 
kjenner en underbar velsignelse over å kunne være med, og ønsker at også du skal ta del i denne 
rike velsignelsen 

Ved de gaver som du gir, er du med slik at misjonsarbeidet kan drives videre. La oss ta 
vare på og være med på dette. Takk fordi du er med og fortsatt vil være der med dine forbønner og 
dine offer. 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 


