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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.03.22 
 
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.  
 
Vi kan ikke unngå å nevne Ukraina i vårt misjonsbrev denne gangen. Store folkemengder på flukt 
fra krig og enorme ødeleggelser har preget nyhetsbildet de siste ukene. Gjennom mange år har 
menigheten Arka i Gliwice vært med og støttet misjonsarbeidet både i Kenya og India. Leirstedet 
som vi har i Zelazno blir også benyttet til mange leire og har i mange år vært til stor velsignelse. I 
samtale med Alfred Richter nylig forteller han at de nå er med og hjelper de mange flyktningene 
som kommer fra Ukraina. De senere årene har flere fra Ukraina flyttet til Gliwice og er med i 
forsamlingen. Det er blant annet gjennom disse at menigheten nå gjør alt de kan for å hjelpe de 
mange flyktninger som kommer over grensen og inn i Polen.  
 Flere har familie og slekt i Polen og har på den måten noen som kan hjelpe. Mange står 
imidlertid på bar bakke og som dere har sett i nyhetsbildet er det flest kvinner og barn. Behovet for 
mat, klær og et trygt sted å bo er enormt stort. Mange hjelpeorganisasjoner er med og hjelper, men 
behovene er fortsatt enormt store. Alfred Richter og forsamlingen i Arka er med og hjelper, men de 
trenger midler. Vi ønsker å være med å hjelpe og starter umiddelbart innsamling til Ukraina. De 
midler som vi får inn vil vi da sende til Arka slik at de kan benytte det på best mulig måte i sitt 
arbeide for å hjelpe de mange som kommer fra Ukraina. For de som har mulighet til å være med 
så merk din gave med «Ukraina». Du kan benytte både vårt bankkontonummer eller du kan også 
sende på Vipps #19656. Del gjerne dette med familie og venner. Nøden er stor og mange trenger 
vår hjelp. 
 
Kenya: Det er mye som skjer på misjonsmarken i Kenya og Robert og 
evangelistene i GCF står på og arbeider for fullt. Robert’s yngre bror, Willington 
har stadig tatt mer ansvar i Tanzania. Han skriver til oss at han gleder seg over å 
se det arbeidet som han får være en del av og at det skjer mange tegn og under i 
møtene. Han er ivrig og alt dette gjør han ved siden av sitt vanlige arbeide. I 
tillegg er det barn som skal på skole og i Kenya er det slik at alle skoler koster. 
For å hjelpe vår bror med dette, slik at han kunne reise til Tanzania med 

evangeliet, 
har vi sendt 
hjelp slik at 
hans datter 
Jerusha kunne fortsette på 
skolen. Hun er oppkalt etter 
sin bestemor med det samme 
navn. Det er utrolig fint å 
kunne være med å hjelpe og 
Willington bringer en stor takk 
til de som var med å gjøre 
dette mulig. 
 Robert forteller at det 
står bra til på barnehjemmet. 
Slitasjen på selve bygningene 
er stor og det er på tide å male 
begge bygningene. Dette 

arbeidet håper vi å kunne sette igang så raskt som mulig. Det er også snakk om mindre 
reperasjoner som må gjøres før malearbeidet kan starte.  
 På førskolen er det full fart og lærerene har nylig vært på et seminar i Migori. Slike samling 
betyr utrolig mye og er til stor inspirasjon for lærerene på førskolen. Bonface er utrolig flink både 
med sine kollegaer og ikke minst med barna. Han sørger for at alle har det bra på alle måter. Er 



 
  

 

det et barn som er lei seg, så er Bonface der, tar barnet på fanget og gir det trøst. 
Er de sultne så får de mat og som du ser på bildene her også så lærer de å vaske 
kopper og asjetter etter lunch. Ikke rart at barna er glade og større glede enn hva 
denne lille jenta viser skal du nok lete lenge etter.  
 Ønsker du å være med å hjelpe noen av disse barna, enten på 
barnehjemmet eller førskolen, så merk din gave med «Barnehjem» eller «Førskole». 
 
India: Rebecca skriver til oss at de har benyttet februar måned til reperasjoner på 
bygningene. Skolene åpner nå opp igjen og flere av barna har kommet tilbake. Totalt er det nå 13 
barn på barnehjemmet og vi håper 
at flere kommer i tiden fremover. 
Starten på skoleåret ble jo i år 
utsatt på grunn av alle 
restriksjonene. Dette betydde at 
barna først nå fikk nye de nye 
klærne som var kjøpt inn. 
Selvfølgelig fikk de også 
håndklær, såpe og alt annet de 
måtte trenge. Her ser du Rebecca, 
noen av arbeiderene og alle de 
stolte barna. Utrolig fint å se den 
gleden de viser over å endelig 
kunne komme i noenlunde 
normale forhold igjen. 
 Dette året er også et år 
hvor lisensen til å drive barnehjem 
må fornyes. Hvert femte år så må 
det søkes til myndighetene om å fortsatt kunne drive. Som vi har skrevet i flere brev nå er 
myndighetene utrolig strenge på mange områder. Vi ber deg derfor om å spesielt be for «barna 

våre» om at det ikke skal bli noen problemer med å 
fornye lisensen. Både vi, Rebecca og Stephen vil 
gjøre alt vi kan for at barna skal ha et trygt hjem, god 
skolegang og samtidig få oppleve kraften i evangeliet.   
 Både Stephen og Nelson forteller at mange 
søker til møtene. Selv om det fortsatt er en del 
Corona, så samles de og gleder seg over at de nå 
kan være sammen å synge og lovprise Jesus. De ber 
oss om å huske på India i våre bønner. 
 Arbeidet i Cuddalore går som vanlig. Lalitha 
står på og sammen med sine medarbeidere gjør de 
alt for at barna skal ha det godt på alle måter. Hvem 
kan vel glemme disse fantastiske barna i Cuddalore! 

  
Din hjelp er verdifull! 
Den hjelp som du er med å gi til dette arbeidet er utrolig verdifull. Mennesker får hjelp og 
evangeliet forkynnes for liten og stor. Vi håper at du gjennom disse brevene får en liten smakebit 
av hva misjon innebærer, og ser at det nytter å hjelpe. La oss stå sammen og satse enda mer i 
tiden som ligger foran. Du skal ihvertfall vite at vi her i IRR Mission er veldig takknemlig for dine 
gaver og forbønner i arbeidet. Vår bønn er at Herren rikelig må velsigne deg og dine.  
 
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


