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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.06.22 
 
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 er med stor glede vi nå kan meddele at tomta 
hvor det skal bygges et aktivitetssenter for enker nå er 
kjøpt. 17. mai ble papirene undertegnet og første avdrag 
betalt. Den 28. mai betalte vi resterende samt at vi også 
har sendt ut midler slik at de kan begynne å rydde tomta. 
Tomta ligger i nærheten av menighetslokalene til Ogada 
slik som vi opprinnelig ønsket. Vi er utrolig takknemlige for 
denne muligheten og arbeidet med byggeplanene er nå 
igang. Som vi har skrevet tidligere har vi tatt et stort skritt i 
tro for dette prosjektet. Det har blitt lagt på våre hjerter og 
vi tror Herren skal velsigne 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».  
 Det har allerede kommet inn gaver som dekker 
kjøpet av tomta. Nå er vi klar for neste fase og et foreløpig 
budsjett for å reise dette bygget ligger på ca. 300.000 
norske kroner. Vi vet at dette vil bli til stor velsignelse og 
hjelp for mange enker og er noe som Mette virkelig ønsket. Hun var inderlig opptatt av enkene og 

hvordan de hadde det. På de mange 
misjonsreiser som hun fikk være med 
på, var det alltid enkene som lå på 
hennes hjerte. Fra tidlig morgen til 
sene kvelder kom de for å hilse på og 
det ble også mange turer for å 
besøke og se hvordan enkene bodde. 
Det var mange gripende møter og 
gleden over å få Mette på besøk var 
enormt stor blant enkene. Når vi nå 
skal bygge et senter for enkene etter 
minne om Mette, så er dette noe som 
kommer til å være til enormt stor 
hjelp. På denne måten kan enkene 
selv også ha sitt sted hvor de kan 
samles og 
være til hjelp 
for andre. Vi 

håper også i løpet av sommeren / tidlig høst å reise ut for å starte selve 
byggearbeidet. Vi vil at du skal huske på dette prosjektet i dine bønner. 

Igjen må vi på vegne av alle evangelistene i Gospel Commission 
Fellowship få takke for at de alle har fått sin egen studiebibel. Det er en 
stor glede og de er utrolig takknemlige for å ha sin egen studiebibel. Robert 
forteller at de jobber hardt og mange søker til møtene. Arbeidet i Tanzania 
vokser og menigheten i Tarime (der Daniel hadde en stor kampanje for 
mange år siden) er igang og reiser et nytt menighetsbygg. Ved egen hjelp 
har de samlet inn midler slik at veggene nå straks står klare. Taket er det 



 
  

 

som koster meste og de ber oss om å huske på dette i våre bønner.  Ingenting gleder oss mer enn 
å se at brødre og søstre står på for Herrens sak. La oss huske på dette i våre bønner og ønsker du 
å være med å hjelpe så merk din gave med «menighetsbygg».  
 
India: Rebecca forteller at ryddearbeiet ute på barnehjemmet nå ferdig og at skolen begynner 
igjen nå midt i Juni. Den lille bussen vi har på barnehjemmet måtte også ha service og en 
overhaling. Det var slitasje både på interiør og karrosseri i tillegg til vanlig service. I tillegg til 
normalt vedlikeholdsarbeide har Rebecca skrevet til oss at de har behov for å bygge egne toalett 
og vaskerom for jentene. Det er også behov for å bygge nytt toalett i tilknytning til rommet Rebecca 
benytter når hun er på barnehjemmet, samt å legge fliser på gulvene i flere av rommene. Det er 
snakk om relativt store gulvarealer og vi har fått en prisoversikt på alt dette på nærmere nittitusen 
kroner. Vi legger også dette i Herrens hender og ber han om å sende oss en hjelpende hånd. Husk 
på dette i dine bønner 

Sommertid i India betyr at de har bibelskole for barn. Etter flere år med Corona har det ikke vært 
mulig å arrangere dette, og de var derfor veldig spente på hvordan det ville bli i år. Tidligere har vi 
sendt hjelp til både OpenDoor og menigheten til Nelson i Tambaram. I år sendte vi ut ekstra midler 
slik at de kunne ha dette i Cuddalore. Nelson forteller at lokaltet var fylt til siste plass. På kveldene 
var det også møter hvor både barn og voksne fylte lokalet. Han har sendt oss flere bilder og det er 
fantastisk å se hva de får til i Cuddalore. En stor takk til deg som er med å gi til dette prosjektet. 
 
Polen: Vi gleder oss over at leirstedet i Zelazno benyttes flittig. Det er planlagt flere leire der i 
sommer og vi håper selv også å ta turen ned for å besøke en av disse leirene nå i juli måned. 
Alfred Richter og menigheten i Arka gjør en fantastisk jobb og sørger for at stedet er i orden og at 
leirene kan avholdes. Mange av de som opplevde Zelazno som barn har nå selv familie og små 
barn og ønsker at disse skal få de sammen opplevelsene som de hadde som barn. En oase til 
hjelp og velsignelse for mange.   
 
Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen! 
Gjennom de år som vi har stått i dette arbeidet er det underbart å få se at det gir resultater. 
Mennesker blir frelst, løst og helbredet fra sine plager. Barn får hjelp og blir til velsignelse. 
Behovene er fortsatt mange og store, og vi appellerer til fortsatt å stå med i denne tjenesten. 
Samtidig takker vi for din støtte og forbønn i det arbeidet som drives, og ber om at Gud rikelig må 
velsigne deg i disse sommermånedene. Vær med å be for misjonen og det arbeidet som drives. 
 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 


