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Kjære familie, venner og kjente! 

Dagens nyhetssendinger får oss til å tenke på Jesu ord i Matteus 24: “Dere skal 

høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere 

skremme!” 

Midt i en verden av usikkerhet og urolighet, fortsetter vi vårt daglige arbeid og 

bærer med oss visjonen som Gud har gitt oss for døve mennesker. Mer enn noen 

gang før er det mulig å formidle evangeliet til døve mennesker og gi dem den 

hjelpen de trenger, både menneskelig og materielt sett. 

Afrika-besøk 

Medarbeiderne våre i Øst Afrika har hatt et etterlengtet ønske om å få besøk av 

Neville m/flere. Nå har det endelig lagt seg til rette. Be for den lange reisen! 

Rapport derfra følger i neste brev. 

“Drømmestedet” 

 

I oktoberbrevet fortalte vi om døves situasjon i Myanmar (Burma) og om 

døvemenigheten vår der. Vi fortalte om det dårlige møtelokalet og leiligheten der 

pastoren bor. Dere husker sikkert at vi hadde funnet et bra hus på rette plassen, men 

uten penger til å kjøpe det. Vi undret oss på hvordan Herren ville løse dette 

problemet. En dag ringte en dame og ville gi en større anonym gave til prosjektet. 

Dermed er nå den første nedbetalingen på noe tilsvarende 100 000kr betalt! Andre 



gaver er også kommet inn, men enda er det et godt stykke igjen. Eieren som har en 

døv søster er veldig samarbeidsvillig og har gitt oss fram til september til å få alt 

betalt. Så nå ser det virkelig ut til at “drømmehuset” kan bli en realitet. Noe 

“drømmehus” i vår forstand er det ikke, men det vil gi stabilitet og gode 

driftsmuligheter for døvearbeidet i Yangon. Være med i bønn for dette spennende 

prosjektet! 

Ny medarbeider 

Lite ante jeg da jeg satt på elefant ryggen i Thailand i fjor sommer hvem den unge 

døve damen som jeg satt ved siden av egentlig var. Det viste seg at hun var en 

kapasitet av de sjeldne, jurist i fra hovedstaden Canberra som på fritida studerte 

Mandarin! Konferansen fikk stor betydning for henne. Hun hadde tidligere besøkt 

Kina og fant faktisk ut om konferansen via venner der. Nå begynte Gud å forberede 

hennes hjerte til å forsake jobb og karriere. Søndag 22.des. fikk vi være med på 

hennes misjonærinnvielse! Hun ønsket at DMI, den internasjonale del av KABD, 

skulle være hennes base i hjemlandet, Australia. Den 3.febr.reiste hun av gårde. I 

Kina skal hun jobbe i halvannet år under en vel respektert organisasjon som heter 

Jian Hua Foundation. Mer informasjon se: http://www.jhf-hk.org/. Hun er vår andre 

representant i Kina. Vår tidligere medarbeider på Taiwan reiste dit først. Be for 

dem begge! 

Park Kwang Chol takker for forbønn 

For lenge siden ba vi om forbønn for denne døve medarbeideren. Han og konen 

hans var bibelskolestudenter i sitt tredje år da han begynte å få foruroligende 

sykdoms symptomer. Omsider fant de ut at det var leukemi. Sykdomsforløpet var 

skremmende og til slutt ønsket han bare å dø. Men Gud hørte manges bønner og ga 

han nytt håp. Da han gikk til legesjekk i juni i fjor, ble legen fullstendig overrasket. 

Leukemien var borte! Takken gikk til Gud for underet som var skjedd og for livet 

som han hadde fått tilbake. Han takker alle som har vært med å be og gleder seg 

over tjenesten som pastor. Glem ikke arbeidet i Korea hvor det fikk sin begynnelse! 

Nye ordninger 

Fra 4 døve ungdommer i Korea i 1979, har KABD blitt en misjons bevegelse blant 

døve mennesker i over 12 land. Med vår lille opprinnelige visjon, hadde det aldri 

blitt det som Gud har gjort det til! Det har vært mange velsignelser, men også 

mange tunge tak, også for medarbeiderne våre. Økonomien er fremdeles noe av det 

vanskeligste. Selv om målet alltid har vært å bli selvhjulpne, så er det ingen lett sak 

for døve i de fleste av de landene vi arbeider i. En mer forutsigbar økonomi er vår 

bønn og samtidig noe vi målrettet jobber for. Vi ønsker at arbeidet skal kunne 

fortsette med samme visjon og ivareta den vekst som Gud så rikelig har gitt. I 

denne omleggingsfasen har styret i KABD besluttet å gi Lill fast lønn ifra Norge, 

http://www.jhf-hk.org/


mens styret i DMI, Australia, har ansvaret for Neville. Private gaver blir fra nå av 

kanalisert inn i KABD og DMIs lønnssystem. Hjertelig takk til dere som har gitt 

slike gaver! Det har alltid vært til stor hjelp og det vil det fortsatt være, bare at 

systemet blir mer oversiktlig enn før. 

Støttegrupper 

Et annet tiltak som det jobbes med er å få flere støttegrupper og representanter 

rundt om i landet som kan være med å fremme arbeidet for oss. Koordinator for 

dette er Borgar Jølstad. Han kan kontaktes for informasjon og hjelp på tel.31 28 99 

22 eller e-post. Er du med i en gruppe som ikke er engasjert i misjon eller f.eks. 

fjernadopsjon, så kanskje dette kunne være noe for dere? 

Siste gladmelding 

Idet brevet skal sendes avgårde, får vi en bekreftelse på at Den Evangelisk 

Lutherske Frikirke har bevilget 200 000kr til Stiftelsen KABD! Hjertelig takk! 

Vi vil også takke den enkelte av leserne våre for gaver, forbønn og fjernadopsjon! 

En viktig melding til fadderne våre: Glem ikke å skrive navn og adresse på 

tallongen! 

Med vennlig hilsen Neville og Lill 

 

ÅRSMELDING FOR 2002 fra styret i Stiftelsen KABD kan fås ved henvendelse 

til styrets sekretær, Terje Refsnes, på tel. 69 26 82 43 eller på e-post. 
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