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Rodel er igang med oppryddingen etter nok et uvær over øya Samar. 

Ny	  tyfon	  på	  Filippinene	  
Av	  Gunnar	  Dehli

Lørdag 6. desember 
meldte nyhetsmedier 
over hele verden at en 
ny tyfon, Hagupit, var 
på vei mot Filippinene, 
mot samme område 
som ble hardt rammet 
for ett år siden.  

Denne gangen var 
filippinerne forberedt. 
Over en million men-
nesker flyktet fra kysten, 
antakelig verdens største 
evakuering i fredstid. 
Menneskeliv ble spart, 

men igjen ble en rekke 
hus og hjem rasert.  

Midt i dette området, 
i Borongan på øya 
Samar, har DMI en 
døvekirke og vi driver et 
stort elevhjem for døve 
som går på skole der. 
Både kirkebygget og 
elevhjemmet  ble 
rammet av over-
svømmelse og vindens 
ødeleggelser.
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Også ungdommene i elevhjemmet 
som DMI driver på Samar, ble 
evakuert før tyfonen nådde land. Alle 
kom uskadd fra vindens herjinger. 
Men igjen er Borongan en by full av 
ødeleggelser og kaos. 
Både	  elevhjemmet	  og	  kirken	  

trenger	  reparasjoner.	  
I	  forrige	  KOM	  OG	  SE!	  skrev	  vi	  om	  

Rodel	  som	  er	  evangelist	  og	  elev-‐
hjemsleder	  i	  Borongan.	  Han	  har	  
ansvar	  for	  å	  reparere	  byggene	  og	  få	  
driften	  i	  gang	  igjen.	  
Rodel,	  skoleungdommene	  og	  

menigheten	  der	  trenger	  våre	  
bønner	  og	  økonomisk	  nødhjelp.

Flomvannet sto høyt i elevhjemmet.

Madrasser til tørk etter tyfonen.

Alle de døve elevene i elevhjemmet ble evakuert,og ingen ble skadd.
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Julens	  budskap:	  

Jesus…	  ga	  avkall	  på	  si>	  eget,	  
tok	  på	  seg	  tjenerskikkelse	  
og	  ble	  mennesker	  lik.	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Filipperbrevet	  2:7

Fadder-‐	  og	  skolenytt	  	  
Av	  Gunnar	  Dehli

Jacob Ndovya, DMIs leder i 
Kongo er opprørt etter et møte 
med en mor. Han skriver på 
Facebook: 
Denne gutten er døv. Jeg fant ham i 
dag. Han er oppgitt av sine foreldre. 
De har aldri latt ham gå på skole. 
Jeg spurte moren hans: - Hvorfor får 
ikke denne døve gutten gå på skole? 
Moren svarte: -Vi er fattige og har 
ikke råd til å betale skole-avgiften for 
ham. Jeg spurte henne igjen: - Har du 
andre hørende barn som går på 
skolen? Hun svarte ja. Jeg spurte 
henne om hvorfor hun valgte å la 
bare de hørende barna gå på skole, 
og så forsømme det døve barnet? Da 
ble hun stille. Jeg ble så trist. 

Døv - uten skolegang, lite håp.

Offentlig søkelys på Immanuel 
Christian school for the Deaf 
Fordi DMIs skole ble kåret til den 
beste av de 48 skolene for døve i 
Kenya, har myndighetene nå kommet 
på besøk for å lære av skolens 
erfaringer  og se hvordan døve og 
hørende lærere jobber sammen der.

Evelyn leverte beste eksamens-
resultat av alle døve i hele Kenya.
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Julehilsen	  fra	  familien	  Muir	  
Av	  Lill	  Muir

I skrivende stund er det allerede blitt den 13. desember! Da er det bare 11 
dager igjen til jul, til den store gledesfesten for Jesus, som ble født!  
 Mandag den 15. setter Neville og jeg oss på fly til Filippinene. Vi er 
bedt i bryllup til den ene av døtrene til lederne Jocelyn og Joshua Asuela som 
har grunnlagt og jobbet fram DMIs arbeid sør i landet. Vi kunne ikke få 
billetter hjem igjen før den 23. desember, og dermed måtte alt gjøres klart til 
jul før vi reiste.  
 Her hos oss er juletreet pyntet, og idag har vi duket til førjulssamling 
for omkring 30 døve og hørende venner og kjente som er knyttet til DMI. I 
dagens værvarsel fikk vi vite at det blir en fin sommerdag med 29 plussgrader. 
Vi har hatt det kjølig helt til nå, og så plutselig får vi sommervær som alle har 
ventet på!  
 Joda, vi bor fremdeles i “bakvendt-land”. Selv har jeg drømt om å 
komme tilbake til Norge om ikke så lenge. Men fra i sommer, da vi fikk 
beskjed om at Neville hadde fått blærekreft, er det blitt litt vanskeligere å 
planlegge. Vi er takknemlige for at alle behandlingene hans har gått veldig 
greit uten noe ubehag. Nå er det et lite opphold med den slags til utpå nyåret. 
Neville ser ut til å være i svært god form med like mye eller mer energi enn 
før… :-) 
 Året 2014 ga oss minst to store gode begivenheter å se tilbake på, 
bryllupet til vår sønn Brent og hans Emma, og fødselen til Marley Lill, vårt 
sjette barnebarn. Alle gode ting er tre, sies det, og i oktober fikk vi oppleve å 
være tilbake i Sør-Korea, hvor DMI fikk sin begynnelse og hvor vi tilbrakte 13 
år. Minnene fra konferansen lever vi på fremdeles!  
 Fellesskap, glede og enhet i ånd og sjel som vi opplevde der, er noe 
som løfter sinnet, gir pågangsmot, trøst og hjelp i livets skiftende skygger. Det 
er det vi ønsker for hver og en til jul. La Jesusbarnet i Krybben få førsteplass i 
hjerte og sinn! !
GLEDELIG JUL og VELSIGNET NYTT ÅR! !
Beste hilsen Neville, Lill og Ian.
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Glimt	  fra	  Norge	  
Av	  Gunnar	  Dehli	  !

DMI fokuserer også på å styrke 
kristent arbeid blant døve her i 
landet. Dette er i vekst. Stadig flere 
døve kommer på husmøter og andre 
samlinger. Nylig ble en tidligere 
muslim fra Øst-Europa døpt. Det 
var stort å få være med på.

Selv om synet også er borte, er tilhørigheten til det kristne fellesskapet der. 
Kolbjørn Bø fra Randaberg var på Oslobesøk. Her i samtale med Gunnar 
Dehli (t.h) om å be for at døve skal tro på Jesus.

Roslan Magomedov blir døpt.

Gunnar Dehli (t.v) og Roslans venn 
Alexei Grichanovitch (t.h).
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DMI	  Norge-‐medarbeider	  2014	  –	  2015	  	  	  

Mitt navn er Juna Mae 
Paulmanal. Jeg er 29 år 
gammel. Jeg er født og 
oppvokst på Filippinene. 	


Jeg har en bachelor i sykepleie og 
har jobbet som sykepleier i hjem-
landet mitt.	


Så fikk jeg en mulighet til å jobbe i 
Danmark som au pair i en familie der. 
For meg ble det som et eventyr og en 
lærerik opplevelse. 	


Etter 18 måneder flyttet jeg til 
Norge, til en norsk familie for å jobbe 
som au pair. Her lærte jeg norsk, noe 
som gjorde kommunikasjonen lettere. 
Jeg gikk også på Universitetet i Oslo 
for å studere språket. Det ga meg mot 
og selvtillit til å skaffe meg god-
kjenning som helsepersonell i Norge.	


I fjor gikk jeg på en bibelskole i 
Norge som fokuserer både på bibel-
kjennskap og misjon. Det var en flott 
mulighet for meg til å lære hvem Gud 
virkelig er. Jeg lærte å be mer og fikk 
se at alt er mulig for Gud. Det var 
også en flott mulighet til å få være 
sammen med andre av Guds folk som 
ønsker å kjenne ham personlig.	


Nå tar jeg et videregående år på 
bibelskolen, og da skal jeg ha en del 
praksis innen ledelse. Det er mest 
praktiske ting jeg gjør i min tjeneste. I 
den forbindelsen jobber jeg som fri-
villig i DMI Norge. Jeg er sekretær 
for daglig leder, Gunnar Dehli. 	


Jeg vil også delta i ulike grupper for 
døve som DMI har, og delta i møter 
og arrangementer i kirker og andre 
sammenhenger der arbeidet blir 
presentert.	


I utgangspunktet kan jeg ikke 
tegnspråk, men jeg lærer det og 
praktiserer det daglig.	


Du kan nå meg på epost: 
juna.paulmanal@dminorge.no       
Mitt mobilnummer er: 9683 0617. 

«Alt makter jeg i ham som gjør 
meg sterk.» Fil 4:13. 	


Jeg gleder meg over å jobbe i 
DMI. Vi kan gjøre det med Guds 
hjelp.	
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Hjelp	  oss	  å	  skaffe	  annonsører!	  	  
Av	  Gunnar	  Dehli	  og	  Borgar	  Jølstad

Kjenner du noen som driver et 
firma? Tror du de kan si ja til en 
annonse i dette bladet, KOM 
OG SE! Kanskje du selv jobber 
et sted der du kan spørre sjefen 
om det samme? 

DMI Norges organ KOM OG SE!
kommer ut seks ganger i året med et 
opplag på cirka 750 og blir sendt til 
alle våre givere og andre interesserte, 
både til grupper, firmaer og enkelt-
personer, først og fremst i Norge, men 
også til folk i utlandet. Det kommer ut 
både i papirutgave og sendes ut 
elektronisk på epost. Bladet legges 
også ut på internett. 

Deaf Ministries International 
(DMI) er en verdensomspennende 
organisasjon som nå arbeider i 
nærmere 20 land, hovedsakelig i Asia, 
Afrika og Midt-Østen. Mange steder 
er vårt arbeid det eneste tilbud som 
blir gitt til døve.Vårt arbeidsprogram 
omfatter blant annet barnehager, 
skoler og elevhjem, bibelskoler, 
høyere utdanning, menigheter, leirer 

og konferanser, 
sysselsetting og 
hjelp-til-
selvhjelp- 
prosjekter, nød- 
og katastrofe-
hjelp. 
DMI har ikke 
offentlig støtte 

og det meste av vår virksomhet  i 
Norge utføres ved frivillig arbeid slik 
at den største delen av midlene som 
samles inn, sendes til feltene som vi 
arbeider på og til underhold av lokale 
medarbeidere. 

DMI Norge er organisert som en 
stiftelse og drives i samsvar med 
norske myndigheters regler, med et 
valgt styre, med årlig innberetnings-
plikt for både årsmelding og regn-
skaper, godkjent av statsautorisert 
revisor. 

En rubrikkannonse for ett år  
(6 innrykk) koster 10.000 kr.  
Kontakt Borgar Jølstad på  
nr: 900 51 686 eller på  
epost: odb-joel@online.no  
Vi er svært takknemlige hvis du 
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www.jolstad.no Ulvenveien	  102,	  0581	  Oslo	  	  
Tel:	  22656050

BAACO AS 
POSTBOKS 10 - 3478 NÆRSNES

Johansen Automotive  
Company AS 
Postboks 5817 Majorstua, 
0308 Oslo-Norway

Ledig annonseplass 
Støtt DMI Norge! 
Kontakt Borgar Jølstad 
odb-joel@online.no 
90051686

Ledig annonseplass 
Støtt DMI Norge! 
Kontakt Borgar Jølstad 
odb-joel@online.no 
90051686

Ledig annonseplass 
Støtt DMI Norge! 
Kontakt Borgar Jølstad 
odb-joel@online.no 
90051686

Ledig annonseplass 
Støtt DMI Norge! 
Kontakt Borgar Jølstad 
odb-joel@online.no 
90051686
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Bønnetemaer

Det er fremdeles tid igjen til å få 
skattefradrag for gaver gitt til DMIs 
arbeid i 2014! 
Staten har forhøyet beløpet den enkelte 
kan trekke fra på selvangivelsen.  
I 2014 kan du få trukket fra gaver 
inntil 16.800 kr.  
Send oss ditt personnummer, så ordner 
vi det! 
Vi har også en Avtalegiro-ordning. Du 
kan enkelt ordne det ved å trykke på 
denne AvtaleStraks-linken eller gå 
på DMI Norges nettsider: 
www.dminorge.no. Du kan velge 
hva du vil støtte av DMIs arbeid, og 
hvilket beløp du ønsker å gi. Oppgir du 
personnummeret ditt, kan du 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

Skattefradrag	  for	  
gaver	  til	  DMI	  Norge• Takk for at det kristne arbeidet 

blant døve i Norge går framover.  
Be særlig for de mange døve 
ensomme troende rundt i landet. 

• Be om at mange døve barn som 
i dag ikke får undervisning, må få 
komme på skole.  

• Takk for beskyttelse under 
uværet i Filippinene, og be for både 
ansatte og elever der. 

• Be spesielt for døve og deres 
ledere under krigstilstanden i Syria. 
Takk for at arbeidet kan fortsette! 
Be om Guds fred og beskyttelse 
under julehøytiden.  

• Takk for at Neville Muirs 
kreftbehandling går så godt. Fortsett 
å be for hans helse, og for skulder-
operasjonen på nyåret.  

!
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Postadresse: 
Pb 19 Bekkelagshøgda,  
1109 Oslo


Org.nr: 884 690 242

Besøksadresse: 
Kongsveien 82,  
1177 Oslo


Månedens	  portrett	  
Av	  Gunnar	  Dehli

Besøk oss på internett:

www.dminorge.no

- Jeg vet ikke hvor mye jeg kan 
være til hjelp. Jeg kan ikke så 
veldig mye data, skjønner du, 
men jeg stiller gjerne opp som 
frivillig på kontoret likevel! 

Dette var beskjeden  som kom fra 
Else Marie da DMI Norge skulle 
etablere eget kontor i november 2011.  
Og Else kom trofast de fleste dagene i 
uka. Selv om hun hadde nådd godt 
voksen alder og kjente at helsen ikke 
var like god som tidligere, trosset hun 
vær og føre og stilte opp. Slitsomt 
kunne det være. Hun måtte ta både 
buss og trikk, men når hun gikk forbi

Else Marie Dalene

kontorvinduene våre, smilte hun alltid 
bredt og vinket inn. Like etterpå fyltes 
lokalene av kaffeduften, og kl. 12 kom 
beskjeden om at eggene var kokt og 
lunsjen klar. 

Else Marie førte gavelistene og holdt 
kontroll med adresselista vår. Mer 
nøyaktig listefører kunne vi ikke fått, 
og var hun usikker på noe, satte hun 
igang grundige sjekkerunder. 
Nøyaktighet hadde hun lært gjennom 
mange år som ansatt i Postbanken. 

Etter hvert kom det også flere 
frivillige til kontoret, hørende ungdom 
som ikke kunne tegnspråk. Men Else 
Marie, som har vært døv siden tidlig 
ungdomsalder, lærte dem opp. I dag ser 
vi at flere av disse ungdommene sitter 
og snakker med døve, mye takket være 
Else Maries innsats. 

DMIs arbeid ble tidlig en hjertesak 
for Else Marie. Derfor har hun også i 
en årrekke vært med i styret. Kontor-
innsatsen må hun imidlertid avslutte nå, 
på grunn av en skulderoperasjon.	  	  

- Men det går bra, nå har det jo 
kommet mange frivillige, smiler hun. 

Stor takk for pioner-innsatsen på 
DMI-kontoret, Else Marie!
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