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Nye	  husgrupper	  startet
Av	  Gunnar	  Dehli

KOM	  OG	  SE!	  

Husgruppe-møte i Vestfold    Foto: Josephat 
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Visste du at DMI Norge 
også arbeider for døve 
her i landet? Vi ønsker å 
dele budskapet med 
flere.
 I vårt formål står det: 
«DMI Norge arbeider for 
å bedre døves livsvilkår i 
alle verdensdeler og 
bidrar til å styrke kristent 
arbeid blant døve i 
Norge.»
Vårt misjons-arbeid retter 

seg derfor også mot døve 
her i landet. Fra flere 
døve kommer det mel-
dinger om at det er stort 
behov for å styrke kristent 
arbeid blant døve i Norge. 
En del døve kristne føler 
seg ensomme og sier at de 
trenger både forkynnelse 
og fellesskap. Andre døve 
kjenner lite til evangeliet 
om Jesus.
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DMI bidrar til bygge kristne fellesskap 
der kommunikasjonen er tegnspråk. For 
snart to år siden hjalp DMI til med å få 
igang en husgruppe i Vestfold. De har 
samlinger hver uke. Tolv døve er med. 
Bildet på første siden er fra en samling 
nå i april. 

Bildet over er en videolink der Åsmund 
forteller om husgruppen og Marianne 
forklarer hvorfor det er så viktig for 
døve å komme sammen og snakke om 
Bibelen. Hun sier at mange døve kan 
oppleve at det er vanskelig å forstå alt 
det som står i Bibelen. Når en sitter 
alene og prøver å lese, oppleves teksten 
ofte komplisert. Derfor er det vanskelig 
å være kristen alene. 
–Men når døve kommer sammen og 
deler med hverandre, da kan det gå opp 
et lys og vi forstår mer av Bibelens ord, 
forteller Marianne. –Det fører til at vi 
blir ennå mer glade i Jesus, sier hun og 
konkluderer slik: 

Bibelord:

«Jeg	  vil	  være	  deres	  far,	  og	  dere	  
skal	  være	  mine	  sønner	  og	  døtre,	  
sier	  Herren,	  Den	  allmekKge.»

2.	  Kor.	  6,18

Videolink

–Derfor er slike grupper for døve så 
viktige for oss som er kristne!

I vinter dannet vi også en husgruppe for 
døve i Oslo. Foreløpig er det fem 
personer som møtes der.

 DMI er i kontakt med døve tre andre 
steder i Norge. På noen av disse plassene 
er de allerede i gang med samlinger. 
Andre steder planlegger de å starte en 
gruppe. Vi prøver å inspirere til at det 
kan utvikles levende fellesskap for døve 
mange plasser i landet. Det trengs!

 Husgruppens betydning

 Thor Lasse Thoresen: –Husgruppa 
er hyggelig og det er interessant

 Videolink

http://youtu.be/4NEYE7sV7DY
http://youtu.be/4NEYE7sV7DY
http://www.youtube.com/watch?v=SsL95I5y2TI
http://www.youtube.com/watch?v=SsL95I5y2TI
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Over: «Kom over til Makedonia og hjelp oss! Her finnes det ingen kristne 
tilbud til døve.» En evangelisk menighet i Skopje ønsker å nå ut til døve. 
Fv: Pastor Mirche, Ilija, Meri og Daniel i samtale Gunnar. To døve har 
begynt å komme til menigheten. Ilija og Meri tolker for dem. De har 
arbeidet blant døve i mange år og har flere døve venner. Ilija har en egen 
møbelbedrift med bare døve og tunghørte ansatte. 
Vi ber om en misjonær til landet.

Under: Ruth fra Kenya er datter av Daniel, DMIs døve misjonær i 
Tanzania. Hun går på DMIs bibel skole i Uganda - som eneste hørende 
elev. På vei til skolen, etter et besøk hjemme, krasjet bussen og flere ble 
drept og skadet. Ruth brakk lårbenet. Dette skjedde i Kenya like før 
presidentvalget der. Stor usikkerhet rådet i landet. Ulykken hendte i et 
stammeområde som kunne være farlig for henne. Mange ba. Hun kom 
seg over til Uganda. Nå er hun på bedringens vei. På bildet ser vi henne 
sammen med noen av medstudentene på Bibelskolen.

Ferietur for Lill og Neville Muir!
Neville, Lill og sønnen Ian har 
endelig fått seg en 2 ukers ferietur 
sammen. Det ble en båtferie. 
De hilser leserne av KOM OG SE! 
Under: video-sekvens fra kirken 
deres i Australia der hørende og 
døve lovsynger sammen:
https://docs.google.com/file/d/
0Bzw2jtOyzBQAYnpwVDlyMEp5RGc/
preview

https://docs.google.com/file/d/0Bzw2jtOyzBQAYnpwVDlyMEp5RGc/preview
https://docs.google.com/file/d/0Bzw2jtOyzBQAYnpwVDlyMEp5RGc/preview
https://docs.google.com/file/d/0Bzw2jtOyzBQAYnpwVDlyMEp5RGc/preview
https://docs.google.com/file/d/0Bzw2jtOyzBQAYnpwVDlyMEp5RGc/preview
https://docs.google.com/file/d/0Bzw2jtOyzBQAYnpwVDlyMEp5RGc/preview
https://docs.google.com/file/d/0Bzw2jtOyzBQAYnpwVDlyMEp5RGc/preview
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De siste 12 årene har vi hatt gleden av 
å bruke hjemmet vårt til regelmessige 
samvær for å støtte DMIs fantastiske 
arbeid.

Vi lærte Lill Muir (den gang Martinsen) 
å kjenne fra ungdomstiden i Østre 
Frikirke i Oslo. Familien Muir hadde vi 
nærkontakt med de to årene vi arbeidet 
ved Den norske skolen i Kobe i Japan.

Vi ble grepet av Lill og Nevilles hen-
givenhet i arbeidet for døve. Vi har 
besøkt menigheter, skoler og annen 
virksomhet i flere land. Vi har sett 
hvordan ansvaret for arbeidet er lagt i 
hendene på nasjonale ledere som har 
fått opplæring og oppfølging. Vi har sett 
hvordan innsamlede midler har  nådd ut 
og at lite blir brukt til administrasjon.

Dette misjonseventyret er det heldigvis 
mange som engasjerer seg i. Noen 
velger fjernadopsjon, andre støtter en 
døv pastor eller evangelist...

For oss har det vært naturlig å legge 
opp innsatsen slik at også andre trekkes 
inn i arbeidet.

Cirka åtte ganger i året inviterer vi 
naboer, bekjente og venner hjem. Vi er 
mellom 20 og 30 personer, og er 
sammen to timer - til informasjon om 
arbeidet, enkel servering, andakt, 
forbønn og kollekt.

I løpet av disse årene har denne støtte-
gruppa sendt drøye 350.000 til DMI.

På vårt siste samvær gledet vi oss over å 
ha Gunnar Dehli på besøk. Han ga oss 
et verdifullt gløtt inn i de døves verden 
og inspirerte oss til fortsatt innsats.

En som hørte Gunnar under hans besøk 
i Kristiansand, sa det slik : 

”Om noen uker fyller jeg 70 år. . Nå vet 
jeg hva jeg skal ønske meg! Penger til 
DMI og ikke flere gjenstander til 
allerede overfylte skap.”

Vi takker Gud for anledningen til å 
være medarbeidere i DMI.

Støttegruppe	  for	  DMI	  i	  Kristiansand
Av	  Sverre	  og	  Solveig	  Jølstad
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Fadder-‐	  og	  skolenytt
Av	  Neville	  Muir	  og	  Gunnar	  Dehli

Cung Than Maw er en av de unge døve 
elevene på skolen vår i Kalay, Myanmar. 
Det ble oppdaget at han gradvis mistet 
synet, og nå er det blitt så dårlig at han 
ikke klarer å følge vanlig undervisning 
mer. Neville tok han med til Yangon for 
å få ham undersøkt. Det var en stor 
opplevelse for ham å se og oppleve en 
storby, før han blir helt blind. Han fikk 
diagnosen Ushers syndrom og legene 
kan ikke gjøre noe for å redde synet 
hans. Skolen vil hjelpe ham i hans tunge 
prosess. La oss be for ham!

På bildet ser vi den frivillige, tyske 
medarbeideren, Hannah Pflugfelder 
sammen med elever i Bacholod.

Be for elevene på internatet i 
Bacolod på Filippinene!
Endelig ser det ut til at vi nærmer oss 
muligheten til å kjøpe internat-bygget 
som vi har leid der. En person har 
lovet et større bidrag. Men så 
kommer plutselig myndig-hetene med 
nye krav som vi foreløpig ikke har 
mulighet til å opp-fylle. Tvert om, må 
det kanskje midlertidig stenges!
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Er det mulig at døve og hørende 
representanter fra fire 
kontinent sammen kan styre en 
internasjonal misjons-
organisasjon for døve? Kan det 
gå når styremedlemmene har 
helt forskjellige talespråk, 
skriftspråk og også helt ulike 
tegnspråk? Er det mulig når det 
heller ikke skal koste noe 
særlig?
Svaret er JA!

I over tre tiår har Neville og Lill Muir 
ledet misjonsarbeidet, etterhvert støttet 
av noen nasjonale styrer. 
For ett år siden lyktes det DMI å få på 
plass en struktur med et internasjonalt 
styre. Dette styret har nå hatt tre møter - 
hvert av dem over tre dager. Hvordan 
foregår det?
Vi holder video-konferanse, på helt 
vanlige datamaskiner med kamera. 
Noen ganger har vi sittet på fire 
forskjellige steder: i Oslo, i Melbourne, 
Australia, på Tasmania og i Sør-Korea. 
Tidsforskjellen kan være 10 timer, slik 
at møtet må begynne kl. 08.00 om 
morgenen her, mens den er blitt 18.00 i 
Australia. Så jobbes det sammen i fire 
timer. I de to påfølgende dagene gjøres 
det på samme måte.
Talespråket som blir brukt er engelsk. 
Dokumentene er på engelsk og 

koreansk. I Norge er vi to hørende og to 
døve (en norsk og en kenyansk) i tillegg 
til to tolker. Her blir det tegnspråktolket 
til en miks av norsk, amerikansk og 
kenyansk tegnspråk. I Australia sitter 
det tolker som bruker australsk 
tegnspråk, og i Sør-Korea sitter Neville 
og tolker med sør-koreanske tegn. 
Sekretæren vår sitter i Tasmania og 
skriver referat. Saker ble drøftet, og 
gode vedtak ble gjort. 
Språkbarrierer overvinnes, og geo-
grafisk avstand spiller ingen rolle!

En	  umulighet	  blir	  mulig
Av	  Gunnar	  Dehli
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• Takk for at Ruth var beskyttet 
under bussulykken i Kenya.

• Takk for den spede begynnelsen 
for arbeidet blant døve i Makedonia.

• Takk for vekst i DMI s arbeid i 
Norge. Be om at flere døve kan nås.

• Be for døvemenigheten i 
Damaskus, for beskyttelse og ledelse.

• Be for gode løsninger i forhold til 
myndighetene for skole- og 
internatdrift i Filippinene.

• Be for Cung Than Maw i Kalay, 
Myanmar, som mister synet.

• Be for økonomien i DMI og for 
alle medarbeiderne ute som bare fikk 
75% av lønnen i april måned.

Bønnetemaer
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.

Støtte	  til	  KOM	  OG	  SE!
Takk til firmaet Ludvig Kamperhaug as 
som støtter 
utgivelsen av 
KOM	  OG	  SE!

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

«AvtaleStraks»

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	  Gunnar	  Dehli

Lewis Nkhoma trosset sterk 
motstand fra familien og startet 
opp kirke for døve.
Dette skjedde i Lusaka, Zambia i 1990.
I dag er han pastor for cirka 200 døve, 
og han har plantet flere menigheter 
rundt i landet. 
Lewis kommer fra en familie med 
mange velstående. Hans søsken har 
akademisk utdanning og sitter i høye 
posisjoner både i Zambia og i Vesten. 

Besøk oss på internett:

www.dminorge.no

Da Gud kalte Lewis til å starte kirke, 
advarte familien ham, fordi de døve 
ikke ville kunne lønne ham i en slik 
tjeneste. De fikk rett, men Lewis var 
likevel overbevist om at det var det han 
skulle gjøre. Uten lønn og uten støtte 
fra familien, levde han i flere år av å 
vaske busser, og om natten sov han på 
buss-stasjonen i byen. Ofte hadde han 
bare råd til ett måltid om dagen. Imens 
vokste menigheten han ledet! Da Lewis 
giftet seg, måtte han og kona bo hver 
for seg de første 14 månedene, siden de 
ikke hadde penger til å leie noe rom.
Nå har de fått en ettroms leilighet og er 
velsignet med to små gutter. De heter 
da også Blessing og Taonga (= Takk).

Lewis Nkhoma - døv pastor

Lewis elsker å lede tegn-lovsang
Videolink

mailto:post@dminorge.no
mailto:post@dminorge.no
http://youtu.be/aTMh_WKt9gk
http://youtu.be/aTMh_WKt9gk

