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Kjære misjonsvenn!                            Fredrikstad, 01.12.22 
 
Fred i Jesu navn.  
Vi har kommet frem til årets siste misjonsbrev og det er med stor glede vi skriver til deg denne 
gangen. 2022 har vært et spesielt år for meg og min familie. Mette reiste hjem til Herren i Mars 
måned og det har naturligvis vært og er et savn for oss som familie. Mange nådesøsken i inn og 
utland har stått med oss i forbønn, noe vi setter utrolig stor pris på. Kun få dager etter at Mette 
reiste hjem, så minnet Herren meg om å starte arbeidet med å bygge et enkesenter i Kenya. Det 
har vært spennende å se hvordan midler kommer inn og Herren står i sannhet bak sine løfter. Vi 
her i IRR Mission er takknemlige for at Herren er den samme og virker uansett omstendigheter. 
Han har lovet å være med alle dager og vi ser med spenning frem til hva det nye året vil bringe. 
 
Kenya: Året som har gått har brakt mange velsignelser 
og gleder på våre misjonsfelt. Robert Masaga har sendt 
oss mange og herlige rapporter i året som har gått. Det 
startet med at Suzan, Wilikista og Erina, som har jobbet 
på barnehjemmet siden starten i 2000, fikk hver sin 
melkeku. De var så utrolig takknemlige og det var jubel og 
glede da Robert kom med en ku tl hver. Samtidig var det 
også utdeling av mat til enkene i Giribe. En spesiell dag 
og stor jubel hos enkene. Robert delte Guds fra 2. 
Mosebok kap. 16, vers 4  

«Da sa Herren til Moses: Se, jeg vil la 
brød regne ned fra himmelen til dere. 
Folkene skal gå ut og sanke for hver dag 
det de trenger. Slik vil jeg prøve dem, om 
de vil følge min lov eller ikke.» 
og Salme 105 vers 5.  
«Kom I hu hans undergjerninger som han 
har gjort, hans under og hans munns 
dommer» 
Vi fikk høre hvordan folket hadde det uten 
mat. De eldre damene strålte av glede og 
begeistring og gledet seg stort over at 
Herren husket på dem. Deres bønn er at 

Herren rikelig må velsigne de som har 
gitt til dette og krone deres vandring. 
 En av de som reiste hjem til 
Herren tidlig i år var Rosslida. Hun var 
trofast gjennom mange år og for de 
som har besøkt menigheten i Ogada 
så var det ikke vanskelig å kjenne 
henne igjen. Hun var full av liv og 
begeistring og ofte så svinget hun seg 
i møtene. 
 På førskolene har Bonface 
jobbet hardt i hele år, noe som har gitt 
fantastiske resultater. Under vårt 
besøk i Kenya i oktober måned fikk vi 



 
  
 

være med en dag på førskolen. Det var undervisning, lek og ikke minst lunch. Dagen starter med 
en kopp velling og midt på dagen er det tid for lunch. Dagen vi besøkte dem var det bønner og 
mais som stod på menyen. Vi satte oss ned på gresset utenfor skolen og koste oss sammen med 
barna. Etterpå var det tid for lek og fotballene vi hadde med var noe barna tydelig viste å sette pris 
på.  

26. Mars ble en spesiell dag for mange av oss. Min kjære 
kone og en Herrens tjenerinne, Mette Elisabeth Ånstad Flaten, 
reiste hjem til Herren. For oss som familie var dette helt uvirkelig og 
savnet var og er stort både for familie, venner og nådesøsken i inn 
og utland. I misjonsbrevet for April måned kan du lese om hennes 
liv og virke for misjonen helt tilbake til 1988. Mange hadde også 
ønsket å komme for å være med på selve begravelsen og 
minnesamværet her i Norge, men det var ikke mulig å få til. Da jeg 
og min sønn Daniel reiste til Kenya i slutten av September, så var 
det også for å ha et minnesamvær i Giribe.Misjon og enkene i 
Giribe spesielt lå på hennes hjerte og det var derfor naturlig å ha en 
minnesamling der. Tirsdag den 4. oktober var de fleste 

evangelistene og 
hundrevis av kvinner 
samlet til 
minnesamvær i Ogada. Det var gripende å høre flere 
av enkene fortelle om hva Mette hadde gjort for de 
og hvilken betydning det har hatt for livet deres. Alt 
fra sårbehandling, besøk i hjemmene, utdeling av 
mat og nye hus ble nevnt. Hennes vandring har satt 
tydelige spor i mange liv og dette er noe som vi også 
vil ta vare på i våre hjerter. Herren brukte Mette på 
en fantastisk måte og hennes hånd var utrakt til 
mange. 

Som skrevet innledningsvis minnet Herren 
meg om å bygge et senter for enkene i Giribe. Under 
minnesamværet etter begravelsen nevnte jeg dette 
og ikke mange dagene etter så begynte midler å 
komme inn. Allerede i Mai måned ble tomta kjøpt inn 
og når vi var ute nå i Oktober så var det egentlig klart 
til å begynne å bygge på tomta. Deler av tomta ble 
pløyd opp og mais plantet. Denne er nå allerede 15-
20 cm høy og om et par måneder så kan de begynne 

innhøstningen av denne. Arbeidet med 
toalettet er også godt i gang og siste nytt er 
nå at de har begynt på veggene. Det ble 
gravd et stort hull på 5-6 meter dypt, de 
øverste metrene murt med blokker og et 
armert dekke støpt på toppen.  

For oss så er dette et stort prosjekt 
og vi skrev tidligere i år at det totale 
budsjettet ligger på mellom tre og fire 
hundre tusen kroner. Det har til nå kommet 
inn i overkat av tohundretusen kroner så vi 
nærmer oss snart dagen da vi kan starte å 
bygge selve enkesenteret. Vi ber deg 
spesielt om å huske på dette i bønn.  



 
  
 

 Vi må heller ikke glemme barnehjemmet. Det er behov for vedlikehold av bygninger og ikke 
minst nye uniformer til alle barna. Uniformer til alle barna, samt de nødvendige reperasjoner vil 
komme på rundt femten tusen norske kroner. Husk på dette i dine bønner 

 Møtene i Kenya er helt spesielle. Under vårt besøk fikk vi 
være med på et fantastisk møte i Ogada og et herlig friluftsmøte 
nede ved Viktoriasjøen. Evangeliet ble forkynt under Guds kraft og 
Herren virket med. Hundrevis samlet seg og mange kom frem til 

forbønn i ettermøte. Vi er så utrolig takknemlige og velsignet over å få være med på dette. Vi 
lengter etter å reise tilbake og få være med å spre evangeliet til nye mennesker. En fantastisk 
mulighet og noe vi kjenner at Herren minner oss om å være med på. Husk på evangelistene og 
deres familier i dine bønner og med dine midler. 

Vi har også hatt mye kontakt med Nashon Ongicho dette året. Han har ansvar for en 
menighet i Mombasa og reiser nesten hver måned til Giribe (ca. 100 mil hver vei) for å være med 
når evangelistene samles. Både vi og Robert er glade for at han er med og forkynner og 
underviser i disse samlingene. Det har vært til stor velsignelse for mange og vår bønn er at disse 
samlingene skal være med å inspirere brødrene i det videre arbeide. 
 
India: Starten av året bar preg av restriksjoner på grunn av 
Covid. Myndighetene iverksatte strenge tiltak og det var 
vanskelig for mange forsamlinger. I tillegg strammet de inn 
mottak av gaver fra utlandet. Strengere kontroll og ny 
søknadsrunde for å få godkjenning gjorde at vi ikke fikk sendt 
ut midler som vanlig. Alt dette er nå i orden og det takker vi 
Herren for. Situasjonen var særdeles vanskelig for familier hvor 
mannen ikke kunne jobb på grunn av Covid restriksjoner. Uten 
lønn var det vanskelig å skaffe mat til familien og Stephen og 
familien har gjort en stor innsats her for å hjelpe. Michael 
(svigersønn) har vært ute med matpakker både tidlig og sent 
og mange har fått hjelp gjennom OpenDoor. 
 I mars måned lettet de på restriksjonene og man kunne 
igjen ha møter mer som normalt. Barnehjemmet åpnet også 
mere opp og barna kunne komme tilbake. Gleden var stor og 
Rebecca var utrolig glad for å ha alle tilbake. Januar og 
Februar ble benyttet til diverse reperasjoner på bygninger, slik 
at alt skulle stå klart til barna kom tilbake. Hvert femte år må vi 



 
  
 

også fornye lisensen for å drive 
barnehjem. Den var også på plass 
tidligere i år, selv om det fortsatt er 
strenge regler med tanke på inntak 
av barn. 
 I sommer ble det også 
avholdt bibelskole for barn. Dette 
er noe som barna gleder seg til å 
være med på. Gjennom dette 
arbeidet når de mange barn som 
vanligvis ikke kommer på møtene. 
Gjennom sang, bibelfortellinger og 
servering av mat når de inn til 
barnehjertene. Mange av barna 
vitner for sine foreldre noe som 
gjør at de kommer til møtene og 
blir frelst. Fantastisk og herlig! 
 

Mange har opplevd frelse, både i Opendoor forsamlingene, hos Nelson og i Cuddalore. Evangeliet 
forkynnes og det resulterer i sjelers frelse. Vi kan aldri glemme barna i Cuddalore og damene som 
står for dette arbeidet. Lalitha og hennes medarbeidere gjør en fantastisk innsats og vi takker 
Herren for den tjeneste de står i. Hun har hjulpet både barn og voksne med utdelinger og ikke 
minst stått på i den lokale menigheten. 
Hun gir alt for å hjelpe de rundt seg – la 
oss virkelig huske både henne og alle de 
fantastiske barna i våre bønner.  

Her ser du noen av barna samlet 
til barnemøte i Cuddalore. Barna trenger 
et sted hvor de kan få leksehjelp og 
samtidig få høre evangeliet. Gjennom å 
hjelpe disse barna når vi også ut til 
foreldrene med evangeliet. Barna tar 
med seg foreldrene på møtene og de 
opplever å bli herlig frelst og løst. La oss 
huske både barn og voksne i Cuddalore. 
Nylig har vi også sendt ut ekstra midler 
som skal benyttes til arbeidet i Cuddalore 
nå i forbindelse med julen.  



 
  
 

 Vi kan heller ikke glemme menigheten til Nelson i Tambaram. De har opplevd at mange har 
søkt til møtene og forteller om at mange nye har kommet til. Behovene er mange og de er utrolig 
glad for den hjelpen som de har fått av IRR Mission i året som har gått. Det var til stor hjelp for 
mange i mengiheten.  
 Stephen og hans kone Rebecca, Nelson og hans kone Thara og alle deres barn, 
svigerbarn, evanglister og medarbeidere har gjort en uvurderlig innsats i året som har gått. 2022 
har vært minst like vanskelig som fjoråret. Også når det gjelder utsendelse av økonomisk støtte så 
er reglene endret. Nye og mye strengere retningslinjer har gjort det vanskeligere for oss. La oss 
fortsatt huske på dette i våre bønner. 
 Det er en stor nåde at vi kan få være med å se hva Herren gjør. Vår bønn er at året vi nå 
snart går inn i skal bli et rikt år hvor vi igjen kan få muligheten til å besøke våre nådesøsken i India. 
Vi trenger det og de trenger oss, ja vi trenger hverandre. La oss stå tro i den tjenesten som Herren 
har kalt oss til og tjene med de evner og gaver han har gitt oss. 
 
Polen:  

Det har vært et spennende 
år i Zelazno med flere 
leire. I juli måned 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. 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. 
Husk på Zelazno i dine bønner 



 
  
 

 
Prosjektene er mange – gi litt ekstra til jul! 
Gjennom alle de år som vi har drevet med misjonsarbeide har vi sett hvordan Herren har velsignet 
med midler. Vi har fullt fokus på å komme igang med byggingen av enkesenteret nå på nyåret, så 
vær med å gi til dette. For gaver til enkesenteret merk din gave med «Mette». Du kan også følge 
med på nyheter om dette arbeidet på vår facebook side.  

Det er også mange andre prosjekter og for 250 kroner i måneden kan du være med å 
hjelpe et barn på barnehjem i India eller Kenya med mat, klær og skolegang, eller om du ønsker å 
hjelpe en av arbeiderene. For 100 kr i måneden kan du gi et barn skolegang på førskolen med 
frokost, lunch, undervisning og uniform. Av andre prosjekter kan vi nevne hjelp til enker, 
forsamlingsbygg, evangelister, matutdeling, brønngraving, sykler, bibler, selvhjelpsprosjekter og 
mye mer. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 92215613 / 41200094, send oss en e-post på 
irr@irr.no eller send oss et brev. Du kan også innbetale din gave til vårt kontonummer som du 
finner øverst på misjonsbrevet. For deg som har tilgang til pc vil vi også minne deg om vår side på 
facebook hvor vi legger ut informasjon om flere av de prosjektene vi driver og hvordan man kan 
være med å hjelpe. Det er både tekst, bilder og video. Det er en åpen side som man også kan se 
selv om man ikke er registret på facebook. Adressen til nettsiden er: 
https://www.facebook.com/irrmission  
 Også i år vil vi oppmuntre deg til å spre misjonsbrevet til familie og venner. Dersom du 
kjenner noen som ønsker å få brevet tilsendt, send oss en epost eller ring oss så skal vi mer enn 
gjerne sende brevet. Gjennom det kan du også være med å tenne nye givere i brann for misjonens 
sak. Vi håper også å kunne sende ut litt ekstra til barna nå til jul – bli med du også å gi en 
annerledes julegave.  
 
Muligheter for skattefradrag 
For deg som ønsker det vil dine gaver bli innrapportert til skattemyndighetene. Dersom du benyttet 
denne muligheten i 2021 vil dette automatisk videreføres for i år. Dersom du ikke benyttet deg av 
dette tilbudet ifjor, men ønsker å gjøre det i år, vennligst ta kontakt med oss på epost eller telefon 
92215613 / 41200094. 
 
En hjelpende hånd. 
Gjennom det arbeidet som vi er med på 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. Det er en underbar 
velsignelse som vi takker Jesus for hver eneste dag. 
Vår bønn er at året vi har gått inn i også må bli et år 
hvor vi kan rekke ut en hjelpende hånd til mennesker i 
nød. På mange måter har Herren velsignet oss, så la 
oss da også være med å gi noe tilbake til de som sårt 
trenger vår hjelp. 

Vi her i I.R.R. Mission vil få ønske deg og dine 
en velsignet julehøytid og et rikt nytt år fra Herren. 
Takk for at nettopp du står med oss i dette arbeidet 
med dine bønner og midler. Må Herren rikelig velsigne 
deg tilbake.  

 
 
Broderhilsen i Herren,              Øivind Flaten 


