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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 08.10.22 
 
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. Denne gangen blir det i hovedsak 
vår reise til Kenya som vil stå i fokus. Vi har akkurat landet på Gardermoen tidlig på morgenen i 
dag, så dette er helt ferske nyheter.  
 
Kenya: Vi har akkurat kommet hjem etter en fantastisk reise til 
Kenya. Med meg på turen denne gangen hadde jeg sønnen min 
Daniel. Han har vært i Kenya da han var liten, så det var ikke så 
mye han husket fra de turene. Møtet med Afrika og Kenya har 
gitt store inntrykk og ikke minst møtet med menneskene i Giribe. 
Allerede dagen etter vi kom frem så var det møte i Ogada og 
hvilket møte det ble. Lokalet var fyllt til siste plass og mange 
måtte stå på utsiden. Det var nok rundt 1500 mennesker samlet 
denne søndags formiddagen i Ogada. Jeg talte om blodet og 
kraften i Jesu Kristi blod. Mange søkte frem i ettermøte og vi 
kjente Guds kraft mektig til stede. Lyden fra PA anlegget ble 
skrudd opp til nærmere maks, så de hørte nok budskapet minst 
en kilometer unna. Her spares det ikke på noe, men de vil at alle 
skal få høre evangeliet og få muligheten til å oppleve frelse. 

Etter møtet var det tid for en liten matbit og en tur for å se 
på den nye tomta som vi har kjøpt til enkesenteret. Den er på 

ca. 8 mål og anslår den til å være ca 40 meter bred og 200 meter 
lang. Førsteinntrykket var utrolig bra og vi så for oss hvordan dette 
kunne bli et sted hvor enkene kan både få hjelp og være til hjelp. 
 Senere på søndag ettermiddag ble lydanlegget pakket inn i 

kampanjebilen og vi kjørte ned til et senter ved Viktoriasjøen. De rigget opp anlegget og folket 
samlet seg for å høre sang og forkynnelse. Hvor mange det var er vanskelig å si, men antageligvis 
et sted mellom 500 og 800 mennesker. Igjen så skrudde de lyden opp slik at alle i nærheten kunne 
høre budskapet. Vi forkynte evangeliet med stor frimodighet og mange kom frem i ettermøte. 
Beretningen om den blodsottige kvinnen ble tatt frem, og mange søkte frem for å få røre ved 
Jesus. Vi er så utrolig takknemlige for å få være med på dette og etter en lang dag var vi hjemme 
igjen etter at solen hadde gått ned.  
 Under middagen søndag kveld spurte vi om det var mulig å pløye opp noe av tomta slik at 
vi kunne plante mais og grønnsaker. Det var ikke noe problem og mandag var allerede traktoren 
på plass. På formiddagen var vi i Migori for å ordne papirene på tomta, og senere på 



 
  
 

ettermiddagen var det pløying på tomta. For meg som har vokst opp på gård så var det fantastisk 
å få være med å kjøre traktoren denne dagen. Jorda så veldig fin ut og det vil bli plantet mais og 



 
  
 

grønnsaker her nå de neste ukene. Vi har allered fått på plass en gartner/gårdsarbeider som skal 
ha dette ansvaret. I tillegg til å plante mais og grønnsaker, skal vi også plante banantrær, andre 
frukttrær og en del prydbusker.  
 Tirsdag var det tid for minnesamvær etter Mette og det ble en gripende dag med utrolig 

mange varme og fine ord, spesielt fra enkene. Vi hadde laget 
en folder med bilder fra hennes liv i Kenya slik at alle skulle få 
med seg et minne fra samværet. Vi hadde også kjøpt inn en 
ku som ble slaktet slik at alle som kom skulle få et godt måltid 
mat etter minnesamværet. Mette har satt tydelig spor hos 
mange og vi er takknemlige for at vi fikk muligheten til å få 
være med på dette. 
 Før vi startet byggingen av selve senteret skal vi sette 
opp et toalettrom slik som vi har gjort på barnehjemmet. Det 
er viktig at dette kommer på plass før byggingen av selve 
senteret. Fortsatt så mangler vi noe midler før selve 
byggingen av senteret kan starte. Midler kommer inn løpende 
og vår bønn er at vi kan starte arbeidet i god tid før jul. Husk 
på dette i dine bønner. 
 Det var tett program de dagene vi var der ute og vi fikk 
også vært på barnehjemmet, førskolen, samt besøkt mange 
av være kjære nådesøsken. En av disse var vår bror Zedekia 
Masaka, en trofast evangelist gjennom mange år. Han var 

veldig svak og klarte ikke å komme til møtet når vi var der. Vi tok derfor turen hjem til ham og det 
var et utrolig møte vi fikk der med vår bror. Selv om legemet er svakt, så var hans ånd sterk og det 
var til stor oppmuntring for oss alle. 
 Det er utrolig mye å fortelle fra denne turen, og vi vil komme tilbake med mere informasjon i 
de neste brevene. Ønsker du å være med å gi til enkesentert så merk din gave med «Mette». Vi 
trenger midler og er glad for alle som er med å rekke ut en hjelpende hånd.  
 
På bildene her ser du litt fra møtene, den nye tomta og ikke minst besøket hos Zedekia. 
 
India: Det er full aktivitet både hos Nelson og Stephen. Stephen har seminarer på mange steder 
og forteller om at stor oppslutning. Hos Nelson samles det stadig flere mennesker til møtene og de 
er takknemlige for at nye mennesker kommer til møtene. Barna er også med i tjenesten og er til 
stor velsignelse for mange. 



 
  
 

På barnehjemmet er også situasjonen mer og mer normal. Fortsatt er det plass til flere 
barn, men myndighetene har strenkg kontorll med inntak.  

I Cuddalore er det fortsatt ikke noe nytt med tanke på situasjonen rundt bygget som vi 
leier.. 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.  

 
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. 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 


