
K jære familie , venner og støttespillere! 
Riktig godt nytt år! Takk for julehilsner på mail og i posten! Vi takker 

Gud som muliggjør DMIs arbeid år etter år! En spesiell takk for ekstra gaver 
til jul som gjorde at vi  kunne øke lønninger til medarbeidere som led i fjor.  

På det personlige plan opplevde vi en uforglemmelige  juleferie, noe vi 
ikke hadde tort drømme om. 
Hele familien var gjester hos søn-
nen David med familie som p.t. 
bor på Nojiri i Japan, et sted fyllt 
av gode minner fra barnas 
oppvekst og hvor Ruthies forel-
dre er misjonærer. Barna fikk 
ake og bestemor fikk gå på ski! 
Se mer tekst og bilder på den 
engelske hjemmesiden.Her finner dere også den engelske utgaven av Jubil-
eumsfolderen. Den har nye bilder og mer  info, så ta gjerne en titt på 
www.deafmin.org. I januar besøkte Neville prosjektene på Filippinene. I 
februar har han to reisefeller med seg til Kina, Burma og Thailand.  

Norgesbesøk 

Som vi nevnte i julebrevet, så planlegger vi et lengre Norgesopphold i år. 
Det er mulig at Lill kommer så tidlig som i juni. Noen ting til må på plass før  
avreisedatoene kan settes, men vi tar gjerne imot forespørsler angående høst-
semesteret 2010 og eventuelt engasjement i løpet av sommeren. Ta kontakt 
med Lill på mail. Kontaktpersonene i margen på side 2 vil også være 
behjelpelig med å videresende forespørsler. Vi ser fram til å høre fra dere!  

Filippinene 

Her er det mye gledelig som skjer! Omkring 20 døvemenigheter er kommet 
til i årenes løp. I tillegg til de tre prosjektene DMI har fra før, har vi nå to til, 
i Samar og Cagayan de Oro. Omkring 2/3 (260) av våre døve fadderbarn, 
går på DMIs skoler og internat på Filippinene.  

Øya Samar har sett forholdsvis liten utvikling. Rodel Ma-
nila er en ung døv mann med et stort hjerte og stort ini-
tiativ. Han leder både døvemenighet og et lite internat 
som han har opprettet i Bogonan. Han trengte noe å kjøre 
med for å besøke de mange døve som bor i landsbyene 
omkring. Til det har han fått en tråsykkel. Pga dårlig syn 
torde han ikke kjøre motorsykkel. I internatet er det mest 
døve ungdommer som aldri før har fått skolegang pga fat-
tigdom og lang vei til offentlig døveskole hvor det ikke er 

internat. For å hjelpe på utgifter til drift har de en grønnsakshage, og planleg-
ger litt griseavl som kunne gi inntekter, når de har nok penger til det. 
Omkring kr 3000 trengs for å komme igang. Et spennende pionerarbeid!  

Vårt nyeste prosjekt er en gummiplantasje 6 timers kjøring nord for 
Davao på øya Mindanao  i Cagayan de Oro. DMI forsøker å opprette flere 
hjelp-til-selvhjelp prosjekt som kan gi sysselsetting for døve og samtidig bære 
noe av utgiftene til drift. Tanken er at DMI Filippinene med tiden kan bli 
mindre avhengige av hjelp utenfra. J.R. Asuela, sønn til lederen i Davao, har 
ansvaret i Cagayan. De har også begynt en liten døvemenighet som er i vekst. 
Til Nevilles store glede ble det dåp da han kom på besøk (se bildet).  
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Takk og bønn 

 Takk Gud for nytt arbeid på 

Filippinene, på øya Samar 

og  på øya Mindanao. 

 Takk Gud for registrering av 

døveskolen i Ringa, vestre 

Kenya. 

 Be for nabohuset til 

Døvesenteret i Davao. 

 Be for Nevilles reise til Kina, 

Burma og Thailand i februar. 

  Be for planlegging av neste 

Norgesbesøk. 

 Be for neste byggeprosjekt, 

Bibelskolen i Uganda. 

 Be om ny kontormedarbei-

der i Norge. 

 
                 Februar 2010 www.norge.deafmin.org 

Takk Gud under alle forhold! 

                               1.Tess.5,18 

 

Dåp ved elvebredden. En av dem som ble 
døpt jobber på plantasjen. 

Kontorarbeider søkes 

Internasjonal Døvemisjon 

søker medarbeider i 20% still-

ing til regnskapsføring og  

forefallende kontorarbeid.   

Mulig utvidelse av stillingen 

senere. Ta kontakt med 

styreleder Heidi Woll innen 

15.mars på 996 97 653 eller 

dmi-norway@deafmin.org 



Davao 

Døvesenteret her er kanskje det største og beste “lærestedet” DMI har 
(internat og to skoleslag). Den offentlige barneskolen ligger rett borti gata. 
Nabohuset leies til bolig for stab, storkjøk-
ken, spisesal, lekse/studiehall, grønnsaks-
hage og høns. Huset er nå til salgs. Vi står 
overfor valget om å kjøpe stedet for kr 560 
000 eller flytte ut. Nylig betalte vi reparas-
joner på taket som var blitt ødelagt i en 
storm og har ingen penger å kjøpe stedet 
for. Enda en gang blir vår tro prøvet. Kan-
skje Gud vil vise oss en løsning som vi ikke hadde drømt om?  Be med oss! 

Kenya 

Vår takk går til Gud som gjør det umulige mulig! Vi ble fortalt at  barneskolen 
vår i Kenya ikke kunne bli registrert. Men nå er det skjedd!  Ny stab er også 
kommet til, ialt 5 døve og 4 hørende.  

Nyhetsbrev på e-post 

Flere som har sendt oss e-post addresser og andre vi har e-post til, vil glede 
seg over å få brevet på mail denne gang. Er det flere som ønsker det, vennligst 
gi beskjed til Terje Refsnes. De vi ikke hører fra, får fortsatt brevet i pos-
ten. Spørsmål vedrørende nyhetsbrev, adresseendring (mail eller post) og 
behov for girotalonger, kan rettes til Liv og Terje Refsnes. Se kontaktinforma
-sjon i margen. Faddere, vennligst merk rett e-post adresse til Ranveig: 
ranveig.flor.johannessen@deafmin.org eller odd.joha@online.no 
 
                           Med takk og vennlig hilsen Neville og  Lill 

DMI Norge: 
Henrichsdammen 53 
3123 Tønsberg 
Tlf: 33319696/sms: 99697653 (Heidi) 
E-post: dmi-norway@deafmin.org  
www.norge.deafmin.org 

    
DMIs hovedkontor: 

Neville & Lill Muir 
P.O. Box 395 Beaconsfield, 
Vic. 3807, Australia 
Tlf: +61 3 9769 7097 (privat) 
Sms: +61 423 771 244 (Lill) 
E-post: lill@deafmin.org 
 

Fadderkoordinator: 
   Ranveig Flor Johannessen 
  Tlf.69270096/sms:92825227 

   ranveig.flor.johannessen@deafmin.org 
 

Adresseendringer: 
Liv og Terje Refsnes 
Møllerstien 30, 1570 Dilling 
terref@online.no 
Tlf: 69268243/sms 91329268  

 

I samarbeid med 

DEAF MINISTR IES  

I N T E R N A T I O N A L  
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  3123 Tønsberg 

Stiftelsen Internasjonal Døvemisjon 

DMIs kontonummer: 
Generelle gaver: 7877 08 35983 
Fadderkonto:      1202 22 18326 
Prosjektkonto:   1202 22 18407 
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