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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.04.22 
 
Fred i Jesu navn og velkommen til et nytt kontaktbrev fra IRR Mission. Misjonsbrevet denne 
gangen blir helt annerledes enn hvordan du er vant til å få det. Det blir mer personlig fra meg 
denne gangen. 
 
En Herrens tjenerinne har reist hjem! 
Min kjære kone, våre barns kjære mamma, en misjonens tjenerinne 
og vår alles kjære Mette Elisabeth Ånstad Flaten, reiste lørdag 26. 
mars hjem til Jesus. Sorgen og savnet er ubeskrivelig, og personlig 
så kan jeg ikke helt fatte det som har skjedd. Min kjære Mette har i 
lang tid vært syk og vi så at kreftene var i ferd med å ta slutt. 26. 
mars reiste hun til himmelen med alle sine kjære ved sin side. 

Mange vil huske Mette som en person som ikke var opptatt 
av seg selv, men av alle andre rundt seg. Det gjaldt både oss som 
familie, arbeidskollegaer, i menighetssammenheng og ikke minst ute 
på misjonsmarken. I dette brevet er det hennes tjeneste på 
misjonsmarken som jeg vil trekke frem, både i ord og i bilder. 
Allerede før vi giftet oss i 1990 så var hun opptatt av misjon. Da 
Daniel Masaga besøkte Vekkelsessenteret i 1988 husker jeg godt hvor grepet hun var av det som 
han fortalte. Noen år gikk og i 1994 reiste vi ut sammen med Per Andresen og Oddvar Linkas. Fra 
første stund ble hun grepet av de fantastiske menneskene i Kenya og kjærligheten til våre kjære 
nådesøsken var gjensidig. Hun engasjerte seg umiddelbart med kvinnene og fikk en helt spesiell 
kontakt med disse. Året etter, i 1995, dro vi igjen ut sammen med Line Borgersen og Arly Dale. En 
fantastisk tur og Mette strålte over å få være der hun aller helst ønsket å være – i Kenya blandt 

brødre og søstre. Et år til gikk og turen gikk igjen til Kenya. Denne gangen sammen med Thor Ivar 



 
  
 

Grønli og Elisabeth Broberg. Barn og enker var i fokus og vi fikk hjelpe mange enker med nytt hus 
både da og i årene som fulgte. 

Hjemmet vårt har også alltid vært preget av misjon og når det kom besøk fra Kenya bodde 
de hos oss. Rommet 
stod alltid klart og jeg 
husker godt hvordan 
hun gjorde alt som 
stod i sin makt for at 
Daniel Masaga, 
Joseph Mikami, Phillip 
Obonyo og etterhvert 
også Robert Masaga 
skulle ha det bra når 
de var i Norge. Hun 
elsket å lage mat og 
ikke minst samtale 
med brødrene. Barna 
våre var også en 
naturlig del av dette og 
de lærte tidlig å 

verdsette alle de som kom på besøk. Når misjonsarbeidet utvidet seg til India, var det også naturlig 
å åpne opp vårt hjem for besøk derfra. Stephen Devakumar, Rebecca, deres datter Annie, Nelson 
og Israel kom i tur og orden. Mette var også med på misjonsreise til India i 2000, men det var alltid 
Kenya som lå hennes hjerte nærmest. 

I 2003 reiste vi for 
første gang som 
familie til Kenya. 
Barna var 5 ½ og 2 
½ år og mange var 
nok spente på 
hvordan det skulle 
gå. Vi for vår del 
regnet med at 
Herren holdt sin 
hånd over oss, noe 
vi også fikk oppleve. 
Et lite nytt hus var 
reist opp hos Daniel 
Masaga og vi bodde 
der i en måned. 
Barna fikk mange 

nye lekekamerater og venner for livet. Det ble klatring i trærne, lek med ball og mange som ønsket 
å komme og være sammen med oss. Samtidig opplevde vi fantastiske møter og mange fikk ta imot 
Jesus i sine hjerter.  

For Mette så var det barna og spesielt enkene som ble lagt på hennes hjerte. I 2005 dro vi 
igjen ut med hele familien og det ble et fantastisk gjensyn med våre kjære venner, både for oss og 
ikke minst barna. Mette tok barna med i sitt engasjement og de fikk tidlig lære og se hva mamma 
gjorde. 

Mange av enkene bodde avsides og det var ikke alltid så enkelt å komme dit. Mette 
insisterte på at hun gjerne ville se hvordan disse enkene bodde. Det ble lange dager for å nå ut til 
disse og Mette forstod at her måtte noe gjøres. Hun tok penger fra egen konto og sørget for at 
Daniel Masaga fikk seg en splitter ny motorsykkel. Sammen kjørte de ut i bushen for å besøke 
mange av disse enkene. For Mette ble dette livsforvandlende og mange enker opplevde å få nye 
hytter i årene som fulgte.  



 
  
 

 Som sykepleier var det også mange som opplevde å få hjelp av Mette. Et sår kunne fort bli 
betent og i verste fall kunne det være livskritisk. Vi glemmer ikke den gangen da ei lita jente på 
rundt 7 år kom med et stort sår bak på det ene låret. Det hadde oppstått en infeksjon og såret var 
veldig stygt og dypt. Mette gikk på med krum hals og renset bort alt dødt kjøtt før hun startet opp 
med å behandle såret. Vi hadde med oss sårmateriell fra Norge og etter et par uke var det mye 
bedre. Da vi skulle reise hjem fikk vi noen andre til å fullføre behandlingen og den lille jenta 
opplevde at såret grodde og ble helt fint.  

 Mette reiste også sammen med Anita Skaara og Torhild Dale til Kenya med fokus på å 
hjelpe til på barnehjemmet. Sammen gjorde de en fantastisk innsats og de fikk virkelig orden på 
tingene. Samtidig var de også rundt på møter hvor de vitnet frimodig om Jesus og hva han kan 
gjøre i menneskers liv. Vi fikk noen fantastiske rapporter hjem og det var tydelig å se at de var høyt 
elsket blandt folket. 
 Da Robert mistet sin kode Rhoda i  2006 reiste Mette og Ingun umiddelbart til Kenya for å 
være med å hjelpe ham. Det var til stor hjelp for Robert og ikke minst for barna som hadde mistet 
sin kjære mamma. Hun var ikke redd for vanskelige situasjoner, og ville mer enn gjerne bidra slik 
at mennesker fikk det bedre tross i tøffe omstendigheter. Robert har fortalt oss mange ganger i 
ettertid hvor glad og takknemlig han var for at Mette og Ingun kom ut akkurat da. For ham betydde 
dette så utrolig mye og hun fikk virkelig være til hjelp.  

Helt til det siste var Mette opptatt av hvordan det stod til med venner og nådesøsken 
spesielt i Kenya. De gamle damene lå henne spesielt på hjerte og da hun for ikke så lenge siden 
fikk melding om at Rosslida hadde reist hjem til Herren, kom det en tåre i øyekroken. Rosslida var 
en av damene som var med da Mette i 1994 lærte damene å steke pinnebrød på bål. Rosslida lå 
alltid på hennes hjerte og sammen med de andre enkene var de alltid opptatt av å høre hvordan 
det var med Mette.  



 
  
 

Budskapet om at Mette hadde reist hjem til Herren ble møtt med stor sorg i Kenya og 
mange savner hennes nærhet. Mette har satt tydelige spor i Kenya og som hennes mann vil jeg 
sammen med våre barn gjerne gjøre noe som kan være et synlig minne i Kenya. Mine første 
tanker går til enkene og at vi må få til å gjøre noe for dem. Hva det konkret blir vet vi ikke ennå, 
men noe vil vi gjerne gjøre. En tanke er å bygge et aktivitetssenter hvor enkene kan komme 

sammen, få hjelp og være med å hjelpe andre. En annen tanke er å hjelpe noen med utdannelse 
til sykepleier/lege eller begge deler. Vi vet som sagt ikke ennå, men vil komme tilbake til det. Det 
vil også bli et minnemøte i Ogada når vi reiser ut på vår neste tur til Kenya. 
 
Du kan også være med på dette! 
Jeg som Mettes mann og vi som familie ønsker også at du skal få være med på dette prosjektet. 
Hva det vil koste vet vi ikke ennå, men vi kjenner at dette er lagt på våre hjerter og satser i tro at 
Herren vil rekke ut sin hånd. Han har lovet å være med alle dager, noe vi også virkelig får kjenne 
nå midt i sorgen og savnet etter Mette. Min og vår tanke er et brennende ønske om å hjelpe andre. 
Ønsker du å være med på dette så merk din gave med «Mette».  
 Mette var først og fremst min kjære kone og våre barns kjære mamma. Hun satte alltid sin 
neste foran seg selv og var brennende opptatt av hvordan menneskene rundt seg hadde det. Jeg 
er stolt, vi er stolte og mange med meg har fått oppleve Mettes utrolige omsorg og omtanke. For 
meg og barna er hun vårt store forbilde og la noe av det som du har lest i dette brevet være med å 
påvirke deg og din videre vandring. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. La oss være til 
hjelp og velsignelse for alle mennesker, både våre nære og kjære og våre nådesøsken på 
misjonsmarken. Vi lyser fred over min kjære kones minne – Mette for alltid i våre hjerter! 
    
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 


