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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.05.22 
 
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. Det er stor aktivitet både i Kenya og 
India, og vi er glade for å kunne bringe deg siste nytt fra misjonsmarken. 
 
Kenya: Det jobbes for fullt med å skaffe en tomt for å bygge aktivitetssenter for enker. Planen er i 
første omgang å bygge et hus som kan være et samlingssted for enker. Her skal de kunne hjelpe 
andre som har det vanskelig å bli et naturlig møtested. Midler har allerede begynt å komme inn og 
vi har langt på vei nok til å kjøpe tomta. Vi håper at dette går i orden i nærmeste fremtid og så 
snart tomta er kjøpt vil vi reise ut for å legge videre planer for stedet. Dette har blitt lagt på våre 
hjerter og vi tror Herren skal velsigne dette med midler slik at byggingen kan starte allerede i år. 
Når Herren minner oss om å gjøre noe så tror vi også at han er mektig til å sørge for at det 
kommer inn de midler som behøves. Ønsker du å være med å støtte dette prosjektet kan du merke 
din gave med «Mette». 
 
I lengre tid har vi jobbet med å få tak i studiebibler til evangelistene i Kenya. Ifjor høst tok vi kontakt 

med JSM (Jimmy Swaggart Ministries) i USA og spurte om de kunne støtte evangelistene i Kenya 
med studiebibler. Nå for få dager siden fikk vi melding om at 120 
studiebibler hadde ankommet Giribe og på bildet her ser du glade 
evangelister med hver sin studiebibel. En fantastisk gave og vi må 
rette en stor takk til JSM som gjorde dette mulig.  

På førskolen er skolen igang igjen 
etter påske og vi ser her Bonface dele ut 
kladdebøker, blyanter, visklær osv. til 
barna. En stor glede og takknemlighet for 
å kunne gå på skolen. 
 Når det gjelder barnehjemmet i 
Giribe har vi nylig sendt ut midler til innkjøp av nye madrasser, 
reperasjon av senger, samt maling til bygget. Nylig fikk vi også spørsmål 
om vi kan støtte to av barna med «secondary school». Det koster 6-7000 
pr. år og det er totalt fire år på skolen. I tillegg har også den ene dattera 
til Daniel Masaga behov for hjelp, så totalt er det snakk om 3 barn. 
Kjenner du noen som kan påta seg en slik oppgave så kan de ta kontakt 
med oss her i IRR Mission på telefon / epost.  

 
India: Rebecca forteller at de nå i April måned har benyttet tiden til å rydde litt på tomta til 
barnehjemmet. Trær og busker vokser fort og det var på høy tid å rydde litt. Temperaturen stiger 
også enormt nå som de nå har kommet inn i Mai måned. Det er godt over 45 grader i skyggen og 



 
  

 

alle barna har nå reist hjem til familie og slekt 
på ferie. Det er bare arbeiderene og barna 
deres som er 
igjen i Trivellore.  
Stephen reiser 
mye ifm. 
seminarer og 
forteller om at 

mange nå igjen kommer for å delta på disse. Svigersønnen Michael 
er også mye ute og reiser, samtidig som han også er mye ute for å 
dele ut matvarer til de som har det vanskelig. Rebecca forteller at 
nøden er stor og behovene er mange.  
Endelig har også arbeidet startet med å bore etter vann. Vi fikk nylig 
rapport med bilder fra Stephen og her ser du boremaskinen i full 
aksjon. Dette arbeidet har vært utsatt i lengre tid på grunn av den 
vanskelige situasjonen med Corona. Nå er vi igang og vi gleder oss 
over at dette nå kan bli til hjelp for mange på dette stedet. Vi kommer 
tilbake med flere bilder og rapporter når borearbeidet er ferdig og 
vannrør og alt tilbehør er på plass. 
 
Polen: Det er full vår i 
Zelazno og flere fra 
menigheten i Arka har 
tatt turen ut til Zelazno 
for å gjøre den istand til 
sommerens leire. 
Oppgavene denne gang 
var å rydde trær som 
hadde blåst ned, samt å 
gjøre istand alt ute. 
Tomta er på ca. 20 mål, 
så det er mye som skal 
holdes i orden. Alfred 
Richter sendte oss nylig 
disse bildene fra 
arbeidet. 
 
Hva gjør vi med våre talenter? 
I Matt. 25,14-29 leser vi om talentene. En mann var i ferd med å dra utenlands og delte ut talenter 
til enhver etter som de hadde evne til. På samme vis er det med oss. Herren har gitt oss talenter 
som vi skal benytte i den gjerning som han har kalt oss til. Han vil at vi skal være til velsignelse og 
hjelp for mennesker. Alle kan vi av nåde få være med å tjene, enten det er forkynnelse, 
vidnesbyrd, sang, bønn, givertjenesten osv. Herren vil lønne den som vil tjene ham med de 
talentene som han har gitt.  
 La oss, som skriften sier i Joh. 9,4, arbeide mens det er dag. I dag er det mulig å virke, 
morgendagen kjenner ingen. Han som kalte oss er trofast, og vil være med oss alle dager inntil 
enden. Vi er takknemlige for dine gaver og forbønner i dette arbeidet. Gud velsigne deg. Alle gaver 
er kjærkomne, og hva man kan få utrettet for noen få kroner er ufattelig. 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.  
 
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


