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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.01.22 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til det første kontaktbrev for IRR Mission i 2022. Vi gleder oss til å 
ta fatt på et nytt år, og vår bønn til Gud er at det skal bli et år hvor enda flere sjeler kan vinnes for 
himmelen både på misjonsfeltene og her hjemme. Vi har fått mange hilsninger og rapporter både  
fra Kenya og India de seneste ukene.  
 
Kenya: Våre brødre i Kenya har hatt en travel desember måned. Tidlig i desember ble vi enige om 
å hjelpe Wilikista, Erina og Susan, tre av damene som har jobbet på barnehjemmet i mer enn tyve 
år. Wilikista og Erina sluttet tidligere i år på grunn av høy alder, mens Susan fortsatt hjelper til. De 
har virkelig ofret livet sitt for barna på barnehjemmet. Trofast har de gjennom alle disse årene vært 
der både tidlig og sent. Det ble oss fortalt at 
husene deres trengte en liten oppgradering. 
De lever under svært enkle kår og Wilikista 
og Erina har mange barnebarn som trenger 
hjelp. En melkeku kan være til stor hjelp og 
like før jul overrasket Robert damene med 
hver sin melkeku og hjelp til å reparere 
husene deres. Robert sendte oss denne 
rapporten fra denne dagen og han skriver: 
 
Dette er pionerene på barnehjemmet, 
Suzan, Wilikista og Erina. De takker fra 
dypet av sine hjerter og er så utrolig 
fornøyd. Det var aldri deres tanke at de 
skulle bli husket på denne måten, men Gud 
er stor og han skal ha all ære. Han er den som har gjort 
det umulige mulig og igjen så takker de på vegne av 
seg selv og alle barna. 
 
Nye klær, sko og nødvendig utstyr til barnehjemmet har 

også blit kjøpt inn nå i Desember. Alle barna har fått 
nye klær og her ser du glade og fornøyde barn. 
Julefest med barna har også blitt arrangert nå i julen og 
de gledet seg stort over god mat, brus og litt godteri. 
Barna ønsker også å takke alle som har vært med å 
gjøre dette mulig. 
 Julehøytiden har også vært tid for å samles til 
møter og Robert forteller at mange har søkt til møtene 
og Herren har stadfastet sitt ord med tegn og under. 
Selv om Coronaen herjer så opplever de at Herren står 
på deres side midt i denne prøvelsen. I skrivende stund 
så samles alle evangelistene i Ogada for bl.a. 
bibelundervisning og planlegging for det nye året. Han 

be oss om å være med å be om et rikt år hvor mange sjeler kan vinnes for himmelen. 
 Lille julaften kom det inn en overraskende gave for å hjelpe enker som har det vanskelig. 
Umiddelbart tok vi kontakt med Robert og han var overbegistret over denne fantasiske gaven. 
Mange ønsker å være med å hjelpe de som har det vanskelig og disse midlene er nå allerede på 
plass i Kenya. Utdelingen skal være en av de nærmeste dagene og vi kommer tilbake med bilder 
og rapporter om dette i neste misjonsbrev.  
 
India: Vi overbringer jule- og nyttårshilsninger til dere alle ifra Stephen og Rebecca Devakumar, 
deres barn og svigerbarn. Nelson Varghese med familie ønsker også alle et velsignet Nytt År. 



 
  
 

Nelson og familien var på besøk i Cuddalore nå i desember og var med på juleavslutning med 
barn og arbeidere. Han forteller om en fantastisk julefest sammen med barna i Cuddalore. På 
mirakuløst vis fikk vi overført midler på kort tid slik at de kunne ha denne festen for barna. På bilde 
her ser du Lalitha som har hovedansvaret for barnearbeidet i Cuddalore. Sammen med sine 
medarbeidere gir de alt for å hjelpe disse barna. Flere av barna har også opplevd sterke 
helbredelser og mange har fått med sine foreldre til menigheten. Vi er 
utrolig takknemlige for det arbeidet som drives og vår bønn er at det 
skal utvides slik at enda flere kan få hjelp og evangeliet når inn i enda 
flere hjem. Stå med oss i bønn for dette.  

Stephen og Rebecca besøkte Trivellore nå i desember og de 
forteller om et herlig møte i menigheten der. Alle barna var med og 
det var stor glede og jubel i salen. På grunn av nedstengning har de 
ikke kunne ha møter på en stund, og det var jubel og begeistring da 

de nå igjen kunne samles til møte. Rebecca forteller at det står bra til med både barn og arbeidere. 
Hvordan det blir nå i januar vet de ikke helt ennå, men vår bønn er at skolene skal gjenåpnes slik 
at alle barna kan få komme tilbake til Trivellore.  

Mange er med å støtte arbeidet på barnehjemmene i Trivellore India og Giribe Kenya, men 
vi trenger også flere som kan være med å ta ansvar for både barn og arbeidere. For 250 kroner i 
måneden kan du være med å hjelpe et av disse barna med mat, klær og skolegang, eller om du 
ønsker å hjelpe en av arbeiderene. Du kan kontakte oss på telefon 41200094, sende oss en e-post 
på irr@irr.no eller sende oss et brev. Du kan også innbetale kr. 250 til vårt kontonummer som du 
finner øverst på misjonsbrevet.  
   
Polen: Det er stille på Zelazno nå vinterstid, og det går nok noen månder før det igjen blir aktivitet 
der. Tiden nå på vinteren benyttes til å planlegge det videre arbeidet på leirstedet. Hva 2019 vil 
bringe vet vi ennå ikke, men vår bønn til Herren er at stedet skal få være til hjelp og velsignelse for 
mennesker. Vi ønsker også å nevne mulighet for skattefradrag. Har du ikke benyttet deg av dette 
tilbudet ifjor, men ønsker å gjøre det i år, vennligst ta kontakt med oss på epost eller telefon 
41200094.  
 
Misjon - en velsignelse! 
Som du forstår er det full fart på misjonsarbeidet. Det er både spennende og inspirerende å se 
hvordan misjonsarbeidet vokser. Midler kommer inn for å satse videre både på barnehjem i India, 
hjelp til enker i Kenya, hjelp til skolebarn og mye mer. Er det noe som er verdt å satse på, så er det 
misjonen. Den velsignelsen som følger med er ubeskrivelig. Ønsker også du å være med å ofre av 
dine midler til noe av dette arbeidet så vit at Herren velsigner en glad giver. Ønsker du å gi spesielt 
til et prosjekt, skriv det i merknadsfeltet på din innbetaling. Forøvrig følg også med på våre 
nettsider www.irr.no.  

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. 
 
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


