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Kjære familie og venner!
Hjertelig takk for sist til alle som vi traff i Norge i oktober! Dessverre var det
mange vi ikke rakk å kontakte. Neville ble syk i Malaysia på vei til Norge. Det
viste seg å ha vært både nyresten og lungebetennelse. Utrolig nok fikk vi fullføre
reiseruten som ble til stor inspirasjon for oss.
Vi vil få ønske alle våre lesere god jul og godt nytt år! Er det ikke forunderlig å
tenke på at Jesusbarnet er Frelseren som lever i dag! Det er fort gjort å glemme i en
travel hverdag.

Tilbakeblikk.
Når vi ser tilbake på året som er gått, må vi igjen erkjenne Jesu nærvær og hjelp i
våre liv! Dette siste året ble preget av mange forandringer. Spenning og glede,
planlegging og bekymringer fulgtes ad, men igjennom alt sammen var Han med! Vi
minnes med glede mormors besøk. Hun er fremdeles en enestående støtte for oss
både privat og i arbeidet. Årets to store høydepunkt var at to av våre kjære sønner
giftet seg med fire måneders mellomrom. Vevet inn i familiesammenheng ble to
misjonsreiseruter. Den ene i Japan og den andre i Norge. At vi fikk være sammen
på disse, ble til stor oppmuntring for oss begge.
I Nevilles arbeid som leder av DMI, ble kanskje to weekender for døve, en i
Malaysia og en i Norge spesielt minnerike. Selv om ikke helsen var så bra, så ble vi
“liksom båret oppe”. Økonomisk sett så har dette året vært et veldig vanskelig år
for arbeidet, ikke minst for medarbeiderne våre. Nå mot årets slutt er uventede
gaver begynt å komme inn. Det er som om Gud sier til oss,” Jeg har ikke glemt
dere! Himmelen følger med!”

Byggeprosjektet i havn!
Bygging av nytt elevhjem i Davao på Filippinene, er det
største prosjekt som døvearbeidet har hatt ansvar for!
Kostnadene ble høyere enn først forventet grunnet nye
krav fra brannvesen og myndigheter. Det justerte

budsjettet lød på kr 1 212 449,37. Vi har nettopp mottatt bekreftelse på en stor gave
på kr 350 000 som Oslo Vestre Frikirke vil dele med oss. Med andre gaver som er
kommet inn, kan vi med dette avslutte pengeinnsamlingen til nybygget. Hvilken
julegave! Hjertelig takk til alle som har sendt inn gaver og fulgt dette prosjektet
med stor iver! En spesiell takk går til Oslo Vestre Frikirke!
Se flere bilder og mer info om Davao her.
En del småting gjenstår på bygget. En pensjonist fra Australia reiser til Filippinene
for å hjelpe med diverse malingsarbeid. Neville reiser på befaring nå i desember.

Viktige forandringer!
Styret for KABD har vedtatt to viktige forandringer fra 01.01.2005.



1. Nytt navn
2. Prøveordning med kollektiv fjernadopsjon
Internasjonal Døvemisjon

Vi håper dere liker det nye navnet! På grunn av vårt inter-nasjonale
nettverk, velger vi et navn som blir lett å gjenkjenne også utenfor Norges
grenser. Det kan forkortes til DMI-Norway
Fjernadopsjon

Vi skal førsøke en prøveordning fra 01.01.05 – 31.12.2006 som vi håper vil
bli til glede for både faddere og barn. Det blir ikke en drastisk overgang,
men noe som blir enklere å administrere. Dere som ønsker å beholde det
enkeltbilde dere har, kan få fortsette med det. Nye faddere får et
gruppebilde av barna fra elevhjem eller en av skolene våre. Dere vil heretter
også få tilsendt jevnlige “fadderbrev”. Mer informasjon vil følge i det nye
året.

Takk for året som er gått!
Til alle våre lesere vil vi på vegne av våre medarbeidere i
Asia og Afrika, ifra skoler og elevhjem med stab og barn vil
vi få si hjertelig takk for “følget” igjennom enda et år med
forbønn, omsorg og gaver!
Vennlig hilsen Neville og Lill med familie.

