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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.02.22 
 
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: Det har vært en begivenhetsrik januar måned i Kenya. Vi skrev i forrige brev at det kom 
inn midler som var øremerket til enkene. Dette ble sendt ut like før nyttår og vi har nå fått bilde og 
rapport fra utdelingen. Robert har sendt oss denne rapporten: 
 
Det var en spesiell dag hvor vi var 
sammen med enker og de foreldreløse 
for å feire det nye årets velsignelser. Vi 
delte Guds ord fra 2. Mosebok kap. 16, 
vers 4  

«Da sa Herren til Moses: Se, jeg 
vil la brød regne ned fra himmelen 
til dere. Folkene skal gå ut og 
sanke for hver dag det de trenger. 
Slik vil jeg prøve dem, om de vil 
følge min lov eller ikke.» 

og Salme 105 vers 5.  
«Kom I hu hans undergjerninger 
som han har gjort, hans under og 
hans munns dommer» 

Vi fikk høre hvordan folket hadde det uten 
mat. De eldre damene strålte av glede og begeistring og gledet seg stort over at Herren husket på 
dem. Deres bønn er at Herren rikelig må velsigne de som har gitt til dette og krone deres vandring. 

Til denne utdelingen kjøpte de inn 15 store sekker 
med mais, salt, olje til matlaging, te og fyrstikker. Mais 
benytter de for å lage ugali som er det de som oftest 
spiser. Totalt var det 66 enker som fikk hjelp denne 
dagen. Som du ser på bildet her så var det rikelig med 
mais til hver enkelt. Vi gleder oss over å kunne hjelpe og 
Herren skal velsigne både den som gir og den som får. 

Nylig fikk vi også melding om at Rosslida hadde 
reist hjem til Herren. Hun var trofast gjennom mange år og 
for de som har besøkt menigheten i Ogada så var det ikke 
vanskelig å kjenne henne igjen. Hun var full av liv og 
begeistring og ofte så svinget 
hun seg i møtene. Rosslida og 
evangelist Zedekia Masaka 
frydet seg i Herren og gledet 
mange med jubel og dans. Nå 
har hun fullført sin vandring og 
kan hvile ut hjemme hos Herren. 
Husk på familien i dine bønner.  
 Zedekia er ikke lenger 

så sterk og trenger mer hjelp enn tidligere. Vi har derfor bestemt at vi 
skal hjelpe ham med en bedre seng, sengeklær og nødvendige møbler i 
hjemmet. Noe midler har allerede kommet inn til dette og vi håper å få 
sendt det ut i løpet av kort tid. Ønsker du å være med å hjelpe Zedekia 
så merk din gave med «Zedekia».  



 
  
 

På barnehjemmet går det bra med både barn og arbeidere. Vi jobber videre med å få flere 
faste givere til å være med å gi fast hver måned. Kjenner du noen som ønsker å være med så er 
både vi og barna utrolig takknemlige for dette.  
 
India: Igjen så opplever India innstramninger når det gjelder møtevirksomheten. Myndighetene har 
iverksatt strengere tiltak og mange forsamlinger har det vanskelig. Det er store samlinger på 
søndager som er vanskelig, mens mindre samlinger på ukedagene kan gjennomføres. 
Myndighetene besluttet også ifjor å endre retningslinjene med tanke på mottak av gaver fra 
utlandet. Alle måtte søke på nytt og flere opplever at de nå har fått avslag, hvilket innebærer at de 
ikke kan motta økonomiske gaver fra utlandet. Så langt er ikke Stephen og Nelson rammet av 
dette, noe vi er veldig takknemlige for. Fortsatt gjenstår det noe arbeid for Nelson, men dette skal 
være klart om ikke så altfor lenge. 
 Til tross for dette så har vi fått sendt ut noe hjelp til 
barna i Cuddalore. Det var stor glede og begeistring da de 
samlet seg rett før jul. Lalitha skriver at hun er utrolig 
takknemlig for den hjelpen som de får til å hjelpe barna i 
Cuddalore. Det er ikke en selvfølge og vi må også takke 
alle som er med å gi til dette. Sammen med sine 
medarbeidere gir de alt for å hjelpe disse barna. Mange 
barn har fått sine liv forvandlet gjennom det arbeidet som 
Lalitha og hennes medarbeidere gjør. Frelse, helbredelse 
og redning for mange familier. En stor takknemlighet fra 
dypet av våre hjerter. Må Herren fortsatt stå med og 
velsigne dette arbeidet. 
 På grunn av de mange restriksjoner som har vært 
og er, så har ikke Stephen reist så mye som før. Han har 
benyttet tiden til å lage flere program som sendes både på 
TV og på internett. Det er både møter og bibelundervisning. 
Svigersønnene står også på og vi har fått rapporter om at 
de ofte er ute og deler ut mat til de fattige nå Corona-tiden. 
På bildet her så ser du Michael, gift med eldstedatteren 
Annie, som deler ut mat.  
 På barnehjemmet i Trivellore er fortsatt ikke alle 
barna tilbake. Nye nedstengninger gjør at det ennå vil gå noe tid før det er normale tilstander. 
Rebecca skriver at skolene har vært stengt i hele januar måned. Til tross for dette så har både 
barn og arbeidere det bra, selv om alle nå lengter etter å komme tilbake på skolen. 
 
”Hva skal jeg gjøre?” 
Matt 25:35 For jeg var sulten, og dere gav meg mat. Jeg var tørst, og dere gav meg å drikke. Jeg 
var fremmed, og dere tok imot meg. La dette skriftstedet være en oppmuntring til oss alle om at vi 
kan være med å leske noen langs veien. Mange trenger en utrakt hånd – la oss alle rekke ut våre 
hjelpende hender. 
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. Ønsker du 
å være med å ofre av dine timelige 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 


