
Adresse: Postboks 600, N-1612 Fredrikstad 
Bankgiro: 1000 11 79913 
Postbank: 0532 1320084 

Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.07.22 
 
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: Denne gangen så tar vi deg 
med en tur til Tanzania, nærmere 
bestemt til Tarime. For de som husker 
godt så var Daniel Masaga her ved flere 
anledninger og hadde kampanjer. Det 
var også starten på en ny menighet i 
byen. Tarime ligger ikke så langt fra 
grensen til Kenya, nærmere bestemt 40 
kilometer fra Migori som er den 
nærmeste byen til Giribe. Her har det 
vokst frem en forsamling og de er nå 57 
voksne foruten barn. Det betyr jo at de 
på møtene er minst 100 til 150. Tidlig 
begynte de å bygge vegger til det nye 
menighetslokalet som er på ca. 10 x 20 
meter. Som du ser på bildet her så 
bygger de et solid bygg og veggene er 
nesten ferdige. Det er Willington, Robert Masagas bror, som er forstander i denne menigheten. 
Han skriver til oss at de nå nylig har hatt en møteaksjon i Tarime. De brenner etter å nå flere med 
evangeliet, og ser frem til å få lokalet ferdig. For å få til dette trenger de rundt 45.000 norske 
kroner. Hele menigheten er engasjert i dette og gjør alt de kan for å samle inn midler. Ønsker du å 
være med å hjelpe til med dette prosjektet kan du merke din gave med «Tarime». 

På barnehjemmet er det nå 18 gutter og 9 jenter. Jane og 
hennes medarbeidere forteller at det står bra til med alle. Snart er det 
ferietid fra skolene og barna ser virkelig frem til det. Like ved siden av 
barnehjemmet holder førskolen til og Bonface forteller at de nå har 3 
klasser. De yngste barna holder mye på med lek og her er det 34 
barn. Mellomklassen har 25 og i førskoleklassen (de største barna) er 
det 20 barn. Det er mange munner som skal mettes og der som ellers i 
verden har matvareprisene 
steget enormt mye. Dette 
skaper utfordringer både for oss 
som skal skaffe tilveie midler og 
for de som skal sørge for at alle 
munner mettes. Vi ber deg om å 
huske på dette i dine bønner. 

På tomta der som enkesenteret skal bygges er de også 
igang med å skjære ned busker og kratt. Når ryddejobben er 
unnagjort vil vi gå igang med å gjerde inn hele tomta. På 
denne måten blir grensene tydeligere og vi får en fin 
skjerming av tomta. Med stadig økende priser håper vi å 
gjøre dette så snart som mulig. Behovet er 500 påler, 6 
ruller med gjerdenetting, nagler og arbeidskostnader. Totalt 
vil det koste ca. 22.000 norske kroner. Vi jobber fortløpende 
med å samle inn til dette prosjektet, og ønsker du å være 
med så merk din gave «Mette». Samtidig med at gjerde 
settes opp legges det planer for hvordan selve bygget skal 
se ut. Dette prosjektet er noe som Herren har minnet oss 



 
  

 

om å gjøre, og vi er sikre på at det vil bli til stor hjelp og velsignelse for mange. Vi ser at det åpnes 
nye dører og flere ønsker å være med å gi til nettopp prosjekt «Mettes senter for enker». Vær du 
også med å fortelle om dette til familie og venner. 
 
India: Vi skrev i forrige brev at det var behov for å bygge egne toalett og vaskerom for jentene. 
Prisene vi har fått på dette var veldig høye og vi har sagt at dette inntil videre må vente. Bussen er 
nå ferdig og klar for bruk når barna kommer tilbake etter sommerferien. Forøvrig så står det bra til 
med både Rebecca og alle arbeiderene på barnehjemmet i Trivellore. Nylig har Rebecca og 
Stephen hatt møte med myndighetene vedrørende godkjenning for videre drift av barnehjemmet. I 
denne godkjenningen står det at vi kan ha inntil 46 barn, 23 jenter og 23 gutter. Det er strenge 
regler myndighetene har satt og vi er takknemlige og glade for at vi nå har godkjenning i fem nye 
år. 
 Michael, som er gift med Annie 
(den eldste datteren til Stephen og 
Rebecca), arbeider mye ute blandt de 
fattigste i området rundt Dindugal. Han 
driver et hjelpearbeide som deler ut 
mat og nødvendige varer til de aller 
fattigste. Nøden er stor og han takker 
for de midler som vi nylig har sendt ut 
for å hjelpe de som har det aller 
vanskeligst. På dette bildet ser du 

Michael gi et måltid mat – de er så utrolig takknemlige. 
En fantastisk jobb som Michael her gjør. La oss huske på 
han og familien i våre bønner. 
 I Cuddalore har vi fått melding om at bygget som 
vi leier trenger vedlikehold. Vi har nå hatt dette i 15 år og 
behovet for vedlikehold har nå for alvor meldt seg. 
Spørsmålet er da om vi skal finne et annet sted eller 
forsøke å få til noe her sammen med eieren. Nelson 
jobber med dette nå og vi kommer tilbake når vi vet noe 
mer. En av fordelene med dagens bygg er jo 
beliggenheten. Det ligger nær der de fleste barna bor og 
dette er noe vi må tenke på. Barna her ligger virkelig på 

våre hjerter og vi ber om at det må bli en bra løsning. 
 Stephen forteller at møter og seminarer går som planlagt. Stadig nye evangelister og 
forstandere kommer til seminarene. Mange av menighetene i OpenDoor ligger også i små 
landsbyer og Stephen hjelper hver måned rundt 45 evangelister. I mange år har vi sendt ut midler 
til dette og vår bønn er at i enda større grad skal kunne hjelpe til med dette. Ønsker du å hjelpe 
evangelistene i India, så merk din gave med «Evangelist India».  
 
En hjelpende hånd. 
Gjennom det arbeidet som vi er med om, ser vi at mange mennesker opplever å få en ny start i 
sine liv. Fra et liv uten Gud og uten håp ser vi hvordan Jesus totalt forvandler menneskenes liv. 
Vår bønn er at denne sommeren må bli en sommer hvor mennesker kan tennes i brann for Jesus 
og bli en sjelevinner både her hjemme og ute på misjonsmarken. 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 formål, skriv det i merknadsfeltet på din innbetaling.  

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. Vi ønsker deg og dine en 
velsignet sommer og igjen takk for at du står med oss i arbeidet. 
 
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


