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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 05.11.22 
 
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 mer fra vår 
reise til Kenya og arbeidet der, samt ferske rapporter fra misjonsfeltene i India.  
 
Kenya: Under vår reise til Kenya fikk også en 
fantastisk dag sammen med barna på 
barnehjemmet. Vi gikk igjennom bygninger, 
inventar og de ulike behovene til barna. Flere av 
vindusrutene var knust eller ødelagt og det er 
behov for å bytte taket på kjøkkenhytta. Alle barna 
må ha nye skoleuniformer samt at det skal betales 
eksamensavgift til skolen. Kvelden før vi reiste 
hjem fikk de penger til eksamensavgiften, mens 
det øvrige må vente. Uniformer til alle barna, samt 
de nødvendige reperasjoner vil komme på rundt 
femten tusen norske kroner. Husk på dette i dine 
bønner. På bildet her ser du Sassmann, mannen 
til Jane som er leder på barnehjemmet. Han ser 
over takkonstruksjonen og konstaterer at alt ser ut til å være i orden.  

Kun noen dager etter at vi reiste fra Giribe 
var Robert igang med å grave ut til toalettet 
på det nye enkesenteret. Etter å ha gravd 
seg ned 5-6 meter er de nå igang med å 
mure opp den øverste delen før gulv og 
vegger kan påbegynnes. Det er viktig at det 
bygges solid da toalettbygget skal stå i 
mange år. Det vil også bli gravd en tilkobling 
til dette fra toalettet som skal bygges inne i 
selve enkesenteret.  
 Arbeidet med å samle inn midler til 
prosjektet går også stadig fremover og vi 
håper fortsatt å kunne starte byggingen av 
selve senteret sent i år eller tidlig neste år. 
Alle priser har det siste året steget mye også 
for materialer. Vi skrev tidligere at vi måtte 
ha inn halvparten av byggekostnadene før vi 
startet selve byggingen. Totalt må vi ha inn 
femtitusen kroner før vi kan starte byggingen 
og ytterligere hundreogfemti tusen for å 
gjøre alt ferdig. Det er fantastisk å se 
hvordan Herren minner mennesker om å 
være med og vi har stor tro på at 
byggearbeidet snart er igang. 
 Under vårt besøk fikk vi også være 
med på et fantastisk friluftsmøte nede ved 
Viktoriasjøen. Dette er noe de gjør ofte og vi 
har nylig fått rapporter om at mange søker 
frem i disse møtene. Det er fantastisk å se 
hvordan våre brødre og søste virker i 

tjeneste for Herren. Herren virker med og stadfester evangeliet med sjelers frelse og menneskers 
utfrielse fra plager. Mange av evangelistene er med og også menighetens egne folk reiser med for 



 
  
 

å være med på disse møtene. De opplever at mange søker frelse og helbredelse for sine 
sykdommer. Husk på dette i dine bønner.  
 
India: Rebecca reiser som vanlig til barnehjemmet hver 
eneste uke. Hun forteller om barn som virkelig setter 
pris på den muligheten de har til å være på 
barnehjemmet. Mye av tiden går med til å jobbe med 
lekser, men de får også tid til å leke og være barn. 
Myndighetene har de senere årene stadig strammet inn 
regelverket og det er strenge inntaksregler for hvert 

eneste barn som skal få lov 
til å komme inn. 
Regelmessige møter med 
de lokale myndigheter, 
spesielt helsepersonell, 
krever en god del 
oppfølging både fra Rebecca og Stephen. Nylig har vi også fått 
godkjenning for de neste fem årene, noe vi er veldig takknemlige for. 
 I Cuddalore så arbeides det fortsatt med å finne en god 
løsning på vedlikeholdsbehovet på huset som vi leier. Foreløpig så 
har det ikke lykkes oss å komme til en løsning, men vi ber om at 
Herren må legge dette til rette. Hver dag samles mange barn til 
leksehjelp, bibelundervisning og barnemøter. De får oppleve at Jesus 
er med og svarer på deres bønner. Lalitha og hennes medarbeidere 
står på som aldri før og de ønsker å takke de som er med og hjelper 
til med arbeidet i Cuddalore. På bildet her ser du Lalitha forteller om 
Jesus for alle barna. Mange av barna og deres famlier har også tatt 
imot Jesus som sin Frelser og kommer trofast til møtene i menigheten 
i Cuddalore. En stor takk til Herren. 

Stephen reiser mye og har seminarer rundt på forskjellige steder. Mange kommer til disse og han 
forteller også at menigheten i Chennai opplever en fin tid. Det samme er det hos Nelson og Thara. 
Arbeidet vokser og stadig nye mennesker søker til møtene. Vi er utrolig takknemlige for hva Herren 
gjør og ber deg om å stå sammen med oss i forbønn for våre nådesøsken. 
 
En annerledes julegave. 
Julen nærmer seg med raske skritt og handelsstand gjør seg klar til den store handlefesten. For 
oss som nesten akkurat har kommet tilbake fra misjonsreise, så går våre tanker til de som ikke har 
de mulighetene som vi har. Det er ikke bare å gå å kjøpe når det ikke er noen penger å handle 
med. Vår oppmuntring til deg og oss selv er å bruke noe av våre midler og hjelpe de som virkelig 
har behov for det. Kanskje du skal hjelpe et barn i Cuddalore, på barnehjemmet, kanskje kjøpe en 
geit/sau til en familie i Kenya, hjelpe til så enkesenteret kommer raskere opp eller at barna får nye 
skoleuniformer i Giribe? Herren elsker en glad giver og han ønsker å velsigne deg på alle måter. 
La denne julen bli en jul som både du, dine og våre nådesøsken på misjonsmarken aldri vil 
glemme. Vi ber om at Herren rikelig skal velsigne deg og dine i tiden som ligger foran.  
 
Virke for Herren! 
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 


