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Riktig	  godt	  nytt	  år!
Av	  Lill	  Muir

Kjære lesere! Med 
“Jeg er glad i deg”- 
tegnet som døve 
verden over bruker, 
ønsker vi alle våre 
lesere et riktig godt 
nytt år! Vi takker for 
det gamle og ber 
Gud, som er glad i 
oss alle, bringe håp, 
trøst og glede inn i 
året som ligger foran.

Våre ledere i Syria, 
Nedal og Fadi , sendte 
dette bildet til oss slik at 
vi kunne få det med i 
årets første blad. 
Konflikten i Syria 
fortsetter, og døves 
situasjon er ikke noe 
bedre, men Guds 
budskap er det samme 
om kjærligheten som 
overvinner det onde.
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Døve	  i	  Egypt	  og	  Syria
-‐	  la	  oss	  slå	  en	  bønnering	  omkring	  dem
Av	  Lill	  Muir	  og	  Gunnar	  Dehli

I forrige blad skrev vi om døves 
situasjon i Syria. Denne gang får 
vi også med litt om våre døve 
søsken i Egypt og den vanskelige 
situasjonen de er i. Det er mye 
som er urovekkende der, og døve 
er i en sårbar situasjon. Som i 
Syria vet de ofte ikke hva som 
skjer omkring dem. Mye er blitt 
vanskeligere for den kristne del 
av befolkningen. Vår tidligere 
leder Sobhy Yassa forlot Egypt 
fordi han ble truet av Det 
muslimske brorskap. DMIs arbeid 
ledes nå av en komité på fire-fem 
medlemmer som administrerer 
døvearbeidet i landet. På bildet til 
høyre ser dere tre av dem. Broren 
til Hany (i midten) ble skutt og 
drept på åpen gate for få dager 
siden. Det var et hardt slag. 

Likevel, de jobber videre for å 
tilrettelegge møtevirksomhet og 
annen DMI-aktivitet i Kairo og 
ellers i landet. Til tross for uro, 
opptøyer og mange hindringer, 
gir de ikke opp. De fortsetter å 
samles og støtte hverandre. 
Det samme kan sies om våre 
ledere i Syria (se foto på for-
siden). Vi takker Gud som har 

gjort det mulig for dem å fortsette 
arbeidet fram til nå. Til tross for en 
problemfylt politisk og religiøs 
situasjon, forkynner de frimodig om 
Jesus Kristus. Vi ber om at Han gir 
dem styrke til å fortsette. Likevel må 
de løpende vurdere hvor lenge det er 
forsvarlig å fortsette i Damaskus-
distriktet. De siste ukene har lederne 
med sine familier ikke kunnet bo 
hjemme på grunn av snikskyttere i 
området. Husk å be for alle som er 
med i DMIs arbeid i Midtøsten!
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Skoler som forandrer liv
De første oppvekstårene er ofte 
ensomme for døve barn i de fleste 
landene der DMI arbeider. Det blir da 
liten språkutvikling i de første viktige 
utviklingsårene. I møte med skole og 
tegnspråk begynner elevene å 
blomstre. Gang på gang opplever 
foreldre og lærere å se store 
forandringer. Det er strevet verdt! Å 
leve i et skolemiljø hvor de kan prate 
med alle, få venner og utfolde seg 
naturlig, oppleves utrolig godt. 
Utdanning gir også et reelt håp for 
fremtiden. Målet om en gang å få seg 
en jobb, stå på egne ben og brødfø sin 
egen familie, er noe våre eldre elever 
verdsetter. DMI gjør sitt ytterste for at 
døve skal få denne muligheten og våre 
trofaste faddere hjelper oss med dette! 
Vi takker Gud for dere! 

Hvor er DMIs skoler og internat?
I Afrika driver DMI en skole i Ringa, 
ikke langt fra Victoriasjøen i vestre 
Kenya. I Uganda støtter DMI flere 
enkeltelever på diverse døveskoler. 
I Asia har DMI skoler i Myanmar og 
på Filippinene. På Filippinene har vi to 
større skoler, en i Ligao i Albayfylket 
og en i Davao på øya Mindanao. Et lite 
internat og skolemiljø drives på øya 
Samar. I byen Bacalod på øya Negros 
har DMI et stort og veletablert internat. 
Historien under er derfra:

Historien om Gerald
Tolv år gamle Gerald er døv og 
kommer fra øya Negros. De var tre 
brødre og en lillesøster i familien. 
Det var hans jobb å passe henne. Han 
kunne ikke mange ordene og heller 
ikke tegnspråk. Først da Gerald kom 
til DMIs internat i Bacalod og fikk bo 

Fadder-‐	  og	  skolenytt
Av	  Lill	  Muir

Elever på internatet i Bacolod på Filip-
pinene får leksehjelp av en døv lærer
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der, begynte han å lære nye ord og 
tegn. Det tok ikke lang tid før 
ordforrådet og kunnskapen økte. 
Gerald er flink og kommer stadig 
med spørsmål. Han er glad i å gå på 
skolen og nå synes han alt er lett. De 
to beste fagene er engelsk og 
matematikk. Han liker også å finne på 
prosjekter som han selv kan løse, og 
han er alltid klar til å hjelpe andre. 
Ulike oppgaver som han får, tar han 
på alvor og med stor entusiasme!

Cagayan de Oro
Vi jobber stadig med å gjøre arbeidet 
økonomisk bærekraftig. DMIs virk-
somhet i det nordøstre Mindanao på 
Filippinene begynte for noen få år 
siden, først med menighetsarbeid og 
et lite internat. Deretter ble to store 
prosjekter lansert, et svineoppdrett og 
en gummiplantasje. De skulle skape 
arbeid for døve og samtidig gi 
inntekter til skolesenteret i Davao. I 
løpet av de siste tolv månedene, har to 
tyfoner rasert denne landsdelen. Siste 

gang gikk det utover grisefarmen samt 
broen og veien som fører opp til 
gummi-plantasjen. Nylig hadde de 
begynt å høste sevje fra trærne. 
Hvordan de nå skal få høstet gummien, 
er uvisst. Kostnaden på reparasjonene 
vil være ca. 90 000 kr. Be om at Gud 
finner en vei ut av uføret!

Skolen i Kalay, Myanmar
Elever og stab har laget et flott kart 
over det store landet sitt. Hvert fylke, 
eller “stat” som de kaller det, er i 
forskjellige farger. Kalay ligger i 
nordvest, nær Chin-staten. Her er det 
svært mange døve. Det finnes bare to 
andre døveskoler i landet. DMIs skole 
er den tredje. Be for skolene som 
DMI driver! Det er alltid behov for 
nye faddere ettersom det stadig 
kommer nye elever ......
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Over (fra Filippinene): 
Helt bakerst sees Barry Cutchie, en australier som har hatt med seg arbeidsteam til 
Ligao i en årrekke. I februar er også Lill og Neville på Filippinene og treffer årets team. 
De vil besøke det meste av DMIs arbeid i landet. De skal også lede en faddergruppe fra 
Japan som skal besøke skolene i Davao og i Ligao.

Under t.v. (fra Filippinene):	 	 	 Under t.h. (fra Uganda): 
Et team i arbeid. Reparasjon  på   Fem døve elever i Uganda som
rømningstrappa på skolen i Ligao.  støttes av DMI.
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Fangene i Zambia
For noen dager siden fikk vi en melding 
fra Lewis Nkhoma som leder DMI-
arbeidet i Zambia. Han skrev at de døve 
fangene kjente seg glemt. Det var lenge 
siden forrige gang han var på fengsels-
besøk til de fire døve fangene vi har 
blitt kjent med. Tre av dem er døds-
dømte, og en sitter inne på livstid. 
Kanskje er alle fire uskyldige? Lewis 
reiser og besøker dem når han har nok 
penger til den lange og dyre reisen. Da 
pleier han også å ha med såpe, vaske-
pulver, tannkrem, toalettpapir og salve, 
ting de ikke får i fengselet. På siste reise 
hadde han ikke penger til slike innkjøp. 
Mens han satt på bussen og funderte 
over dette, treffer han en dame som 
spontant gir ham omtrent 500 kroner til 
innkjøp for fangene. De manglet 
midlene, men Gud viste råd og sørget 
for det som skulle til! 

Frivillig medarbeider i Filippinene
Neville Muir og Gunnar Dehli besøkte 
sist oktober ulike støttepartnere for 
DMIs arbeid i Tyskland. Blant annet var 
de i en stor menighet for døve i 
Stuttgart og i en tegnspråklig hus-
menighet for døve og hørende i 
München. Datter av et lederpar i dette 
fellesskapet, Hannah Pflugfelder (18) 

   Hannah 
	 	  Plugfelder

har for egne midler reist til Bacolod i 
Filippinene for å hjelpe til som frivillig 
der. Hun er hørende, men har døv mor, 
døve besteforeldre og søsken. Vi husker 
på henne!

Ny presentasjonsfilm om DMI
Deaf Ministries International har laget 
en film på snaue fem minutter som 
presenterer det internasjonale arbeidet 
vårt. Filmen er laget i Australia og er 
foreløpig bare på engelsk. I den 
elektroniske utgaven  av KOM  OG SE! 
kan du klikke på videolinken og se 
filmen.

Videolink: Presentation DMI           
(klikk her)                                                       

Nyhetsglimt
Av	  Lill	  Muir	  og	  Gunnar	  Dehli

Bibelord:

Kom	  .l	  meg,	  alle	  dere	  som	  
strever	  og	  bærer	  tunge	  byrder,	  
og	  jeg	  vil	  gi	  dere	  hvile.
	   	   	   	  MaPeus	  11,28

http://www.youtube.com/watch?v=_Lkz7GEuyRo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=_Lkz7GEuyRo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=_Lkz7GEuyRo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=_Lkz7GEuyRo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=_Lkz7GEuyRo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=_Lkz7GEuyRo&feature=youtu.be
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• Takke for at Gud har velsignet DMI 
økonomisk ved starten av 2013.

• Be om Guds beskyttelse for døve i 
Syria og Egypt, for døvemenighetene 
og for DMIs medarbeidere. 

• Be for døve i fengsel i Zambia. Flere 
er antakelig uskyldig dømt.

• Be for alle DMIs skoler, for elever og 
stab. 

• Be for alt reparasjonsarbeidet i 
Cagayan de Oro i Filippinene.

• Be Gud kalle en døv misjonær til 
Makedonia på Balkan.

• Be for stab og medarbeidere på våre 
kontorer lokalt og internasjonalt.

• Be for Lill og Neville, for arbeidsteam 
og faddergruppe som er i Filippinene.

Bønnetemaer
Det er en glede å kunne melde at 2013 
startet med at vi fikk nok gaver til å 
sende penger til alle deler av DMIs 
arbeid i henhold til budsjettet vårt!
Takk	  til	  alle	  våre	  givere! 

«Avtale	  straks»
Vi vil informere våre givere om at vi nå 
har et nytt tilbud der du enkelt kan 
tegne en AvtaleGiro for å støtte DMIs 
arbeid. Du kan enten trykke på denne 
AvtaleStraks-linken eller gå inn på 
DMI Norges nettsider: 
www.dminorge.no. Du kan velge 
hva av DMIs arbeid du vil støtte, og 
hvilket beløp du ønsker å gi. Oppgir du 
person-nummeret ditt, kan du også få 
skatte-fradrag.

Styreleder:
Heidi Woll
heidi.woll@dminorge.no
+47 996 97 653 

Daglig leder: 
Gunnar Dehli
gunnar.dehli@dminorge.no
+47 900 30 181

Grunnleggere av DMI

Misjonær og internasjonal leder:

Lill og Neville Muir

lill@deafmin.org 

+61 3 9769 7097 (Australia)

+47 930 67 664 (Norge)

DMIs	  kontonumre

Generelle gaver:

7877 08 35983

Fadder/skolestøtte:

1202 22 18326

Davao skolesenter:

1202 57 79957 

Medarbeiderstøtte:

1503 17 64243

Uganda kurs/konf. senter:

1202 22 18407

Økonomi

https://www2.solidus.no/as/RegistrerAvtale.aspx?ID=1174rrdZTUshRhx8R1BMUQ%3d%3d
https://www2.solidus.no/as/RegistrerAvtale.aspx?ID=1174rrdZTUshRhx8R1BMUQ%3d%3d
http://www.dminorge.no
http://www.dminorge.no
mailto:heidi.woll@dminorge.no
mailto:heidi.woll@dminorge.no
mailto:gunnar.dehli@dminorge.no
mailto:gunnar.dehli@dminorge.no
mailto:lill@deafmin.org
mailto:lill@deafmin.org
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Postadresse:
Pb 19 Bekkelagshøgda, 
1109 Oslo

Org.nr: 884 690 242

Besøksadresse:
Kongsveien 82, 
1177 Oslo

post@dminorge.no

Månedens	  portrett
Av	  Lill	  Muir

Neville er igjen på reisefot. Han 
har nettopp ledet en gruppe fra 
USA til Yunnan fylke i Kina for å 
se DMIs arbeid blant døve i Dali, 
hvor Kina-arbeidet fikk sin 
begynnelse. Her tok han med 
seg gruppen til et eldre ektepar i 
byen. Det ble et høydepunkt på 
reisen da disse to gamle fortalte 
om sin tro under Kultur-
revolusjonen.

Besøk oss på internett:

Vi har tidligere fortalt om en ung 
student, Joey Yangwei, som sist 
sommer reiste med Neville i Afrika i 3 
uker. Det var hans besteforeldre den 
amerikanske gruppen nå fikk møte. 
Disse to gamle ble hardt forfulgt under 
Kulturrevolusjonen, men de sto fast på 
sin tro. Bestefaren var på den tiden 
kirurg på det lokale kristne sykehuset i 
byen. Myndighetene tvang ham til å 
paradere gjennom gatene med en 
klovnehatt på for å vise befolkningen 
hvor tåpelig han var som trodde på 
Jesus. Når de nå ser tilbake på den 
tiden, sier de: «Det var år som vi regner 
som juveler i våre liv, at vi skulle få 
lide for Kirsti skyld». Deres tro og 
utholdenhet la grunnlaget for de neste 
generasjoner og for DMIs nåværende 
arbeid der i byen og i Kina forøvrig. 
Joeys søster som er døv, var blant 
grunnleggerne av døve-menigheten for 
10 år siden. “Tre selv kirken” i byen 
hvor hans mor og besteforeldrene hører 
til, har vist stor velvilje for døve og det 
arbeid som DMI driver. Slik la Gud 
forholdene tilrette for en solid start.

www.dminorge.no

Joeys besteforeldre

mailto:post@dminorge.no
mailto:post@dminorge.no
http://www.dminorge.no
http://www.dminorge.no

