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

Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.08.22 
 
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: Arbeidet i Tanzania er i sterk vekst og 
menigheten i Tarime har ved egen hjelp reist opp 
vegger til et nytt forsmlingshus. Vi skrev om dette også i 
forrige brev, men tar det med også denne gangen. De 
har allerede startet med å samle inn penger i 
menigheten og ber til Herren om at han skal hjelpe. 
Nylig har vi mottatt en del midler som er øremerket 
nettopp til bygget og vi regner med å starte arbeidet 
med taket om ikke så lenge. En stor takk til de som er 
med å gjøre dette mulig. Bildet her viser lokalet som ble 
bygd i Tito ifjor, støttet av menigheten Arka i Polen. Et 
fantastisk og solid bygg som er til stor velsignelse. 

Det er valg i Kenya om ikke så mange dager og 
Robert forteller at de har valgt å ikke arrangere stevne 
nå i August måned. Det er alltid en viss risiko for at 
opptøyer og uroligheter kan oppstå før, under og etter 

valget. De tar derfor ingen 
sjanser med tanke på at 
mange måtte reise med 
busser for å komme til 
konferansen. La oss huske 
på å be for våre nådesøsken at det ikke må oppstå uroligheter. 
På barnehjemmet står alt bra til med både barn og arbeidere. Med 27 
barn er det mange munner å mette og som ellers i verden stiger 
matvareprisene fra dag til dag. Det er stor uro og mange har ikke 
mulighet til å kjøpe like mye mat som tidligere. Jane forteller at det er 
utfordrene å få midlene til å rekke til på barnehjemmet og ber oss om 
å huske på barna i våre bønner. På førskolen er det mye lek og barna 
storkoser seg. Bonface sender 
oss stadig meldinger og bilder 

fra skolen.  
Ryddejobben på tomta der enkesenteret skal 

bygges er nå unnagjort og vi skal om kort tid gå igang med 
å sette opp gjerde rundt hele tomta. For ikke mange 
dagene siden kom det inn penger øremerket til dette 
prosjektet og vi håper å komme tilbake med bilder i neste 
misjonsbrev. 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. 
Huset som skal settes opp har et budsjett på ca. 300 tusen 
norske kroner. Det er et stort løft for oss, men ved Herrens 
nåde har vi sett hvordan midler kom inn slik at vi kunne 
kjøpe tomt, rydde og nå gjerde den inn. Så fort vi har fått 
inn halvparten av budsjettet så starter vi opp byggingen. Vi 
ber deg om å huske på dette og del gjerne misjonsbrevet 
med dine venner. For de som ønsker å være med å gi til 
dette prosjektet, husk å merke det med «Mette». 



 
  
 

India: I Cuddalore er det fortsatt usikkert med tanke på hva som skjer med bygget som vi har leid 
nå i 15 år. Det er behov for vedlikehold og Nelson er i dialog med huseier om dette. Tidligere har vi 
skrevet om muligheten for å kjøpe en tomt og sette opp et eget bygg. Dette ligger fortsatt på våre 
hjerter og vi ber om at du også må huske på dette i dine bønner. Beliggenheten som vi har i dag er 
sentralt med tanke på hvor barna bor, så det hadde vært utrolig fint å fortsatt kunne være i dette 
området. Nelson jobber med dette nå og vi kommer tilbake når vi vet noe mer. Barna her ligger 
virkelig på våre hjerter og vi ber om at det 
må bli en bra løsning. 
Stephen Devakumar står på som aldri før 
og nylig ble det åpnet en ny OpenDoor 
menighet i Kallakurichi. Det er med stor 
takknemlighet vi får være vitne til hva 
Herren gjør i India. Til tross for strenge 
krav fra myndighetene, så opplever de at 
Herren står bak sitt ord og nye menigheter 
vokser frem. En stor takk til Jesus for hva 
han gjør i India. 
 
Polen: Nå i julimåned 
besøkte vi en familieleir i 
Zelazno. Sammen med 
oss var også Allan og 
Inger Lise Hansen fra 
Danmark. Det ble noen 
fantastiske dager med 
undervisning, 
forkynnelse og ikke 
minst vitnesbyrd om hva 
dette stedet har betydd for så mange. Her var det både 
barn, ungdom og voksne i skjønn harmoni. En av de som 
tolket i møte fortalte at han var her hver sommer sammen med menigheten i Arka. En annen 
søster fortalte at her opplevde hun å bli døpt i Den Hellige Ånd og ild. Gripende historier og 
vitnesbyrd om at Jesus er virksom på dette stedet.  
 Hver dag startet med bønnemøte kl. 08, deretter frokost før et par timer med 
bibelundrevisning . Etter lunch var det fri og tid for å ta en tur til badestranda som ligger like ved. 
Med temperaturer på rundt 37 grader så var det godt med en liten svømmetur. På kveldene var det 
vekkelsesmøter og mange søkte Herren i ettermøtene. Takknemligheten var stor og vi er glade for 
muligheten til å være med på sommerleier i Zelazno. Mere fra leiren kommer i neste brev. Husk på 
Zelazno i dine bønner.  
 
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. 
 
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


