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jære familie og venner! 
I forrige brev fikk vi ikke tak-

ket for den fine Norgesturen i mai! 
Turen til Sunnmøre ble en spesiell 
opplevelse! Vi kjenner oss privile-
gerte som fikk komme til nye ste-
der og møte nye mennesker; og så 
fikk se slik vakker natur. Guds 
mangfold imponerer oss! Hjertelig 
takk til hver og en og til de mange 
hjem som åpnet sine dører for oss! 
Takk  for gode samvær og interesse 
for døvearbeidet!   

Nybygg Filippinene og Thailand 
Av det som er ødelagt, kan det 
komme noe godt! Slik er Gud. På 
skolen i Ligao, der tyfonene raste i 
fjor, reises et nytt bygg. Det som 
før var bestyrerbolig, skal nå huse 
”college”, som gir høyere utdan-
ning, gjesteværelser, kontor og 
lærerrom. Snart står alt klart.  
       I Chiang Mai, Thailand, har de 
satt opp et lite ekstra hus som skal 
gi mer plass for barnehagen My 
Sign. Mange barn står på venteliste, 
så her trengs mer midler til å mu-
liggjøre skolegang for flere. Dette 
kan skje ved å melde seg som fad-
der eller ved å gi en engangsgave! 

Prosjekt med griser 
Noen av dere husker kanskje at 
grisebingen også ble skadet da ty-
fonene raserte. Den er reparert og 
grisene lever i beste velgående! En 
av bøndene vi møtte i Norge ble 
glad da han hørte det gikk an å 
sponse en gris og på den måten gi 
til et inntektsgivende prosjekt. 
Prosjektet går ut på å gi en en-
gangsgave på 400kr, nok til å ale 
opp en gris til den kan selges. Gri-
sen selges for 600kr, med en for-
tjeneste på 200kr. Den opprinneli-
ge gaven kan så igjen ale opp enda 

en gris og slik kan dette fortsette. 
Det blir en kapital med positive 
ringvirkninger. Elevene får lære  
om jordbruk og griseavl; og over-
skuddet går til døveskolen i Ligao. 
Ta kontakt med Eva om du ønsker  
folder og informasjon! 

Et år med mange leirer 
Leir er en fin måte å samle folk på, 
og i vår sammenheng ofte ensbety-
dende med en ny begynnelse! I år 
ble det avholdt flere leirer enn 
noen gang før i DMIs regi: tre lei-
rer på Filippinene, en i Thailand og 
en i  Kenya. I Sudan planlegges en 
fra 29.aug–2.sept. Mange døve 
lever isolert, men på leir får man 
utfolde seg i et rikt tegnspråkmiljø. 
Vennskap for livet blir knyttet og  
mange finner også fram til sin ska-
per og frelser Jesus Kristus.  

Mer reising 
Ikke lenge etter hjemkomst fra 
Norge måtte Neville av gårde 
igjen. Denne gang til Kenya. Turen 
gikk også innom Sør Afrika og 
Egypt og veldig mye ble utrettet. 
Noen medarbeidere fra omliggende 
land kom samtidig. På den måten 
fikk vi gode oppdateringer fra flere 
felt. Mange fikk nyte godt av per-
sonalsamtaler. Ellers dreide samta-
lene seg om alt fra leirer, problem-
løsninger, skoledrift og planlegging 
av konferansen neste år og mye 
mer. På hjemveien fikk han ett 
døgns opphold i Johannesburg hvor 
han hadde enda en samling med 
døve. Den 4.august gledet vi oss 
over å få Neville vel hjem igjen!  

To viktige oppgaver 
Som ledere av døvearbeidet, er det 
særlig to oppgaver som er hoved-
grunnen til våre mange reiser. Den 

K Takk og bønn 
• Takk for nye lesere og nye 

givere! 

• Takk for nybygget på Filip-
pinene og nytt hus til My 
Sign barnehage i Thailand 

• Be for den aller første leir 
for døve i Sudan! 

• Be for DMIs arbeid i 19 
land, med 110 arbeidere, 
for kirker, skoler og prosjekt 

• Be at neste reise vil lykkes 
for Neville og Lill 

 

Nytt bygg reises i Ligao, Filippinene 
 
 

    En gris blir til mange! 
 
 



ene er å møte medarbeider og gi  
veiledning og oppmuntring. Den 
andre er å gjøre arbeidet kjent og 
oppmuntre til givertjeneste. Snart 
reiser vi sammen igjen på en tur til 
Sør-Korea og USA. Neville fortset-
ter alene til vårt nyeste felt Co-
lombia. Begge oppgaver må iva-
retas skal arbeidet lykkes. 

Internasjonal konferanse 
Mange har meldt seg og plassene 
fylles! Ta kontakt snarest om 
du har lyst til å bli med til Egypt 
1-5 okt 2008. Vi sender  brosjy-
re, påmeldingsskjema m.m. 

Hjemmesiden 
Brent, eldstesønnen vår, gjorde en 
stor frivillig innsats med DMIs 
hjemmeside i mange år, inntil han 
ikke rakk mer. Nå har en yngre 
sønn, David, tatt over og har ruk-
ket å oppdatere noe. Tom Hassel-
gård jobber med å oppgradere den 
norske hjemmesiden. Noe gjenstår 
på begge sidene, men stadig blir 
det bedre! Så ta gjerne en titt… 

Merk ny adresse til den norske 
nettsiden: 
www.norge.deafmin.org 

Familie nytt 
Etter hjemkomst er vi blitt beste-
foreldre for andre gang! Nå var det 

sønnen 
Erik og 
hans kone 

Rebecca 
som fikk 
sitt første 
barn, Elissa 
Rose, født 

7.august,. 
På bildet 3t 

gammel.  De var lykkelige og så var 
vi! En stor glede for hele familien. 

Takk! 
Takk for forbønn og misjonsgaver, 
store og små! Alt er like kjær-
komment. Takk til våre faddere for 
gaver til fjernadopsjon! 
Gud velsigne hver og en… 
 
          Vennlig hilsen Neville og Lill

 

I samarbeid med 
DE AF MI NI ST RI ES  
I NT E R N AT I O N A L  

DMI Norge: 
Myratoppen 3 
1613 Fredrikstad 
Tel: 69 31 40 57 
Mobil/sms: 9945 7464 (Eva) 
Epost: eva.kinn.he@deafmin.org 
www.norge.deafmin.org 

    
DMIs hovedkontor: 

Neville & Lill Muir 
P.O. Box 395 
Beaconsfield Vic. 3807 
Australia 
Tel: +61 3 9768 9844 
Fax: +61 3 9768 9855 
Epost: lill@deafmin.org 
www.deafmin.org 
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