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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.09.22 
 
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: Våre brødre arbeider med iver for Herren og 
vi får stadig rapporter om hva Herren gjør blandt våre 
nådesøsken. For dere som har fulgt arbeidet 
gjennom mange år, så er Daniel og Joseph kjente og 
kjære navn. Deres bror, John, var en fantastisk brod 
og evangelist helt til har reiste hjem til Herren. Selv 
om han de senere årene var blind så virket han med 
evangeliets kraft. En av hans sønner, Nashion, reiste 
tidlig til Mombasa og startet en forsamling der. De 
opplever at Herren er med og arbeidet vokser. Med 
få midler er de ivrige i tjenesten for Herren og nylig har de startet arbeidet med å bygge 
permanente murvegger på menighetsbygget. Dette arbeidet gjøres med egne midler som de selv 
har samlet inn i forsamlingen. Stedet der de har forsamlingen ligger i utkanten av Mombasa by.  
Nashion reiser også ofte på besøk til Giribe som er hele familiens hjemsted. Der har han sitt eget 
land og nylig startet han arbeidet med å bygge et enkelt hus han kan benytte når han er hjemme i 
Giribe. Det er jo slik i Kenya at alle guttebarn får tildelt et landområde fra sin far og der kan de 
bygge sitt hus og stifte familie. Slik er det også med Nashion, og det er derfor godt for ham å ha et 
sted han kan være når han er hjemme i Giribe. Her er det ikke snakk om noe luksus, men et enkelt 

hus med jordvegger og blikktak. Det holder 
regnet ute og han og familien har et trygt 
sted de kan være når de er hjemme. Selv om 
det ikke er noe luksushytte han bygger, så 
koster dette en del penger. Prisene i Kenya 
har steget til nye høyder som ellers alle 
andre steder i verden. Nashion er takknemlig 
og tjener trofast Herren med sin 
evangelistgjerning, både i Mombasa, hjemme 
i Giribe og der Herren åpner dører. Husk på 
Nashion og hans familie i dine bønner, 
 

Vi reiser til Kenya! 
I slutten av september reiser Øivind Flaten og hans sønn Daniel til Kenya. Vi skal ut for å ordne 
alle papirer ifm. tomten der det nye enkesenteret skal bygges. Samtidig skal vi ha et minnemøte 
etter vår alles kjære Mette. Hun betydde så utrolig mye for så mange, og vi regner med at det vil bli 
et fullstappet Ogada denne dagen. I tillegg til selve møte, vil det bli kjøpt inn kuer og ris slik at alle 
skal slippe å gå sultne hjem denne dagen. På mange måter vil det bli en spesiell dag – en dag 
hvor vi minnes hvem Mette var og alt hun har gjort og betydd for så mange i Kenya. Når det nye 
enkesenteret vil står ferdig, vil det for alltid være et fast og godt minne etter Mette. Et sted hvor 
enkene hun var så glad i kan møtes og få bære arbeidet blandt enkene videre. Tanken om å reise 
dette senteret er gitt av Herren og vi har allerede sett hvordan han har gitt midler til å kjøpe dette 
landområde. Han skal også sørge for at midler kommer inn slik at byggearbeidet kan starte. Husk 
på dette i dine bønner. Husk å be for dette og for vår reise til Kenya. Vi er tilbake i Norge 8. 
oktober og gleder oss til å dele ferske bilder og rapporter med dere fra vår reise. Ønsker du å være 
med å gi til dette prosjektet, husk å merke din gave med «Mette». 
 
India: Stephen, Rebecca, Nelson, Thara og alle deres barn med ektefeller virker med stor iver i 
tjenesten for Herren. Nylig var Rebecca på en reise til Annie og hennes familie i Dindugal, en 
togtur på rundt 10 timer. Annie og hennes mann Michael har et stort ansvar i Dindugal og 



 
  

 

områdene rundt denne byen. Israel og Bertha virker i Madurai og forteller om at mange søker til 
møtene. Hjemme i Chennai (der Stephen og Rebecca bor), så virker Christina og Bruce i 
forsamlingen de overtok etter hans far. Våre nådesøsken i Randers har vært med å hjelpe de med 
dette arbeidet. Hos Nelson og Thara i Tambaram er Nelson Junior og hans kone Pearline til stor 
hjelp og velsignelse i arbeidet.  
På barnehjemmet blir også situasjonen mer og mer normal. Fortsatt er det plass til mange flere 
barn, men myndighetene er veldig strenge med inntak og det kontrollerer dette. Husk på 
barnehjemmet i dine bønner og at flere kan få komme inn og få den hjelpen de sårt trenger. 
I Cuddalore er det fortsatt ikke noe nytt med tanke på situasjonen rundt bygget som vi leier. 
Arbeidet går som vanlig og en stor takk for at du står med oss i forbønn. Herren la dette prosjektet 
på våre hjerter og vi har sett hva dette har betydd for så mange barn i løpet av årene vi har holdt 
på. Gud er god og han vil finne gode løsninger i Cuddalore.  
 
Polen: Under sommeren har vi, som skrevet i forrige brev besøkt Zelazno. Etter denne leiren har 
ekteparet som har ansvar for leiren vært der for å gjøre alt klart til kommende leire. De har også 
ryddet en del av trær og busker som villig vokser på stedet. Vi tar med en del bilder her fra stedet 
og vi kan ikke annet enn å si en stor takk til det arbeidet som gjøres her. Fantastisk og vi gleder 
oss til at mange kan benytte stedet videre fremover. Bildene taler for seg selv. 

 
Misjonens muligheter. 
Vi ønsker at alle skal få et innblikk i hva misjonsarbeidet går ut på, og håper at disse 
kontaktbrevene er med på gi deg oppmuntring i din givertjeneste. Alltid har vi sett og kjent Herrens 
velsignelse i arbeidet, noe vi også ønsker at du skal få ta del i. Ved de gaver som du gir, er du med 
slik at misjonsarbeidet kan drives videre. La oss ta vare på og være med på dette. Gud velsigne 
deg, og må Herren rikelig velsigne deg og dine tilbake. Forøvrig følg også med på våre nettsider 
www.irr.no. Takk fordi du er med og fortsatt vil være der med dine forbønner og dine offer.  
 
 
Broderhilsen i Herren,             Øivind Flaten 


