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Kjære misjonsvenn!                             Fredrikstad, 05.11.21 
 
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: Vi har i måneden som har gått vært i jevnlig kontakt med flere i 
Kenya. En av døtrene til Jane som er ansvarlig på barnehjemmet kontaktet 
oss da Rose (ei av jentene som har vokst opp på barnehjemmet) fikk 
problemer med en utvekst i halsregionen. Etter samtale med oss ble vi enige 
om å ta henne til sykehuset og i løpet av noen dager fikk hun behandling og 
er nå på bedringens vei. Rose mistet begge sine foreldre og har vokst opp på 
barnehjemmet siden hun var liten. Nå er hun 15 år og går på «Secondary 
School». Det er godt å kunne være med å hjelpe og Sassmann, mannen til 
Jane, stillte opp og kjørte Rose til sykehuset. Hele tiden hadde vi løpende kontakt og sørget for at 

Rose fikk den hjelpen som hun 
trengte. Både vi, Rose og de 
ansatte på barnehjemmet er 
utrolig glad for at hun fikk hjelp 
så raskt. En stor takk til deg 
som er med å hjelpe disse 
barna. 
 Samtidig gikk vi også 
gjennom behovene på 
barnehjemmet og som du kan 
se på bildene så er det på tide 
å foreta en del reperasjoner, 
utskifning av madrasser, 
fornyelse av klær mm. Vi har 
foreløpig ikke fått oversikten 

over hva dette vil koste, men det vil nok fort bli minst titusen kroner. Mange lever i stor fattigdom 
og kvinnen du ser på bildet her får låne et hus av naboen hvor hun sover. Hun og flere med henne 
har dårlige hus eller ikke tak over hodet. Dette rører ved våre hjerter og vi ønsker selvfølgelig å 
være med å hjelpe så langt vi kan. 
Vi skal i de nærmeste dagene ha 
en samtale med Robert og få en 
oversikt over de som har det aller 
vanskeligs. Kvinnen du ser her 
trenger både hus, møbler og seng 
så det vil nok fort koste minst 
femten tusen kroner. Vi ønsker 
virkelig å rekke ut en hånd til de 
som har det vanskelig og er veldig 
takknemlige for alle som har 
mulighet til å være med. Du kan 
merke din gave med «Enkehus».  
 Vi har også sendt ut midler 
for å hjelpe til med å kjøpe skolemateriell i måneden som har gått. Bonface forteller oss at dette nå 
er på plass og vi vil komme med mere informasjon om dette i neste misjonsbrev. 
 
India: Stephen og Rebecca, Nelson og Thara rapporterer fortsatt om at situasjonen i India er 
vanskelig for mange nå også etter at samfunnet gjenåpnes. Mange har det vanskelig og behovene 
er store. 



 
  
 

På barnehjemmet i Trivellore er det fortsatt kun de eldste barna som er 
tilbake og kan gå på skole. Tiden under nedstengning har blitt benyttet til 
vedlikehold og nå håper de at alle barna kan komme tilbake etter jul. 
 Stephen og Rebecca har også vært på reise for å besøke Israel og Bertha 
i Madurai. På bildet her ser du Stephen forkynner evangeliet i menigheten til 
Israel i Madurai. Stephen står på og det er jo utrolig fint å kunne se hva barna er 
med på også. En fin forsamling og en inspirert Stephen som vi ser her. 
 Som vi skrev innledningsvis så er behovene store og Stephen har mange 
utdelinger på forskjellige steder syd i India. Michael, svigersønnen til Stephen og Rebecca, er ofte 
ute for å hjelpe de som har det vanskeligst. Nylig har de hatt en utdeling på et sted som heter Hill 

Station. Som du ser av bildene så er nøden stor og det er både barn og eldre som kommer for å få 
hjelp. De sosiale ordningene og hjelp fra myndighetene er nær sagt fraværende, så for mange av 
disse er denne hjelpen helt uvurderlig. 
 I Cuddalore er arbeidet igjen åpnet delvis opp og vi er glade for å kunne hjelpe barna som 
bor der. Det er noen fantastiske arbeidere og det de gjør er til stor hjelp og velsignelse for så 
mange. Vår bønn er at vi igjen skal få muligheten til å besøke våre nådesøsken i Cuddalore og 
ikke minst være sammen med barna. Det nærmer seg jul og vi håper da å sende ut litt ekstra slik 
at de kan få ha en fin samling nå i desember måned.  
 
”En annerledes julegave!” 
Julen nærmer seg med raske skritt og mange lurer på hva de skal kjøpe til barn og barnebarn. 
Kanskje denne julen skal bli julen da vi kan gi en litt annerledes julegave. Hvorfor ikke rekke ut en 
hjelpende hånd til noen som virkelig trenger den? Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen! 
Behovene er mange og vi her i IRR Mission ønsker å kunne være med å rekke ut en hånd til 
mennesker som trenger den. For at dette skal være mulig er vi avhengig av nettopp din hjelp. Det 
du er med å ofre og gi av dine midler er til stor velsignelse for mange. Takk for dine gaver og 
forbønner i det arbeidet som drives, og må Herren rikelig velsigne deg og dine. 

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.  

 
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


