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Innvielse	  av	  kirkebygg	  +	  30	  årsjubileum
på	  samme	  dag
Av	  Lill	  Muir

Da Neville og Lill Muir 
kom til Sør-Korea i 
1979 startet de flere 
døvemenigheter. Den 
første var i Inchon, 
havnebyen til Seoul. 
Den andre ble opp-
rettet i 1982 i byen 
Chuncheon, nordøst i 
landet. Først i år ble 
de i stand til å bygge 
og innvie egen kirke.

Den gang kjørte Neville 
hver uke opp den lange 
smale og ofte isbelagte 
veien til Chuncheon. 
Han traff en døv mann 
fra lokalmiljøet som 
visste hvor alle døve 
bodde. Hver og en fikk 
besøk og innbydelse til å 
komme til samlingene. 
Det ble begynnelsen til 
Chuncheon Immanuel 
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døvemenighet. Etter hvert fikk vi, 
forunderlig nok, lov til å bruke lokaler 
på døveskolen i byen, en kontakt som 
bar god frukt. Menigheten fostret 
mange hengivne unge døve. Tidligere 
elever er nå spredt rundt om i Korea 
og tjener Gud i forskjellige kirker og 
sammenhenger. En av dem ble 
misjonær på Sri Lanka. DMIs nå-
værende pastor, Ho In Yong, var også 
elev der. I mange år leide de møterom 
i andre kirker og lokaler mens de 
sparte penger til eget bygg. 
Innvielsesdagen var 6.okt og mange  
kom langsveis for å feire. Vi fikk også 
være med og glede oss med de mange 
som takket Gud for hva han har gjort 
mulig på dette stedet. 

Ho In Yong gikk på døveskolen i 
Chuncheon.  Neville la merke til den 
lille snille gutten med det runde fjeset 
og det gode smilet. En dag skjedde det 
en tragisk ulykke hjemme hos han mens 
han var på skolen. Familien var blitt 
kullosforgiftet om natten og faren og 
broren omkom. Dengang brukte de 
kullbriketter til oppvarming. De trodde 
moren også kom til å dø, så vi lurte en 
stund på om vi skulle adoptere denne 
gode gutten. Heldigvis for In Yong, så 
overlevde moren. Men det var ikke 
enkelt for henne å få endene til å møtes, 
så vi hjalp til med skolepenger og 
forskjellig i oppvekstårene. Da In Yong 

en dag fortalte oss at han ville bli 
pastor, ble vi overlykkelige. Han giftet 
seg med sin barndoms kjæreste som 
også var døv. 
Sammen 
har de to 
hørende 
gutter. Nå 
er han 
pastor i den 
lille nye 
hvite 
kirken i sin 
hjemby. 
Som så 
mange av 
DMIs døve 
medarbeidere, er han en mann med et 
stort hjerte for medmennesker og for 
misjon

Lill forteller fra Asia-tur
De to første ukene i oktober ble en 
uforglemmelig reise sammen for 
Neville og meg. Turen gikk til 
Japan og Korea hvor vi fikk  
presentere DMI i forskjellige 
sammenhenger. Vi traff igjen kjære 
venner og kollegaer fra våre unge 
dager.  Gjensynsgleden var stor og
det ga inspirasjon og glede for 
tjenesten videre. Takken går til 
Ham som gjør livet så meningsfylt. 
“Kom og se hva Herren har gjort!”
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Under t.v.:
DØVE ARBEIDER FOR DØVE
Bedriften Signo Rycon AS er en 
arbeidsvirksomhet for døve, hørsels-
hemmede og døvblinde. Vårt blad, 
KOM OG SE! blir trykket og distribuert 
fra denne bedriften. Mona Britt 
Pettersen som selv er døv, gjør en 
strålende jobb for DMI Norge! Takk!

Over: En hjertelig takk til styret i DMI Japan  for et flott opplegg over 5 
dager, for kjøring, tolking og gjestfrihet! To av medlemmene er norske og 
Ingebjørg og Nathan Mikaelsen fra Frikirken vil være kjente for flere av 
våre lesere. 
Under t.h.:
Kumiko og Lill Muir.
Kumiko er Lills beste venninne 
og kollega fra Takarazuka. 
Be for henne. 
Hun er nylig operert 
og mannen har leukemi.
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Fadder-‐	  og	  skolenytt
Av Lill Muir

På Lill og Neville Muirs reise i Asia 
fikk vi flere nye faddere. Den aller 
første som meldte seg som fadder var 
herr Sakamoto fra Takarazuka 
menighet der jeg jobbet som ung. Han 
er sterkt funksjonhemmet  og ville så 
gjerne hjelpe andre som var i lignende 
situasjon å få skolegang, noe han selv 
hadde fått lite av. Hans tidligere nabo 
og kjære venn, fru Konno, skulle hjelpe 
han med det. Dette ble en rørende 
opplevelse. Talen denne dagen handlet 
om Det store gjestebudet, der de første 
innbudte takket nei og tjenerne ble bedt 
om å gå ut og innby funksjonshemmede 
slik at Herrens hus kunne bli fullt….

Khin Chi Aye er 10 år gammel. Hun 
er ei ivrig jente på døveskolen i 
Kalay. Hun begynte på skolen for tre 
år siden og er blitt veldig flink i 
burmesisk tegnspråk. Hun liker å 
lære engelsk og favorittsporten er 
badminton. Chi Aye har fire søsken, 
men bare hun er døv. Hun er en av de 
som får muliggjort sin skolegang 
takket være DMI sine faddere.

 

Hva betyr det å være fadder? 
Det betyr at du hjelper til med den 
økonomiske byrden det er for fattige 
i den tredje verden å få skolegang og 
utdanning. Da kan de finne seg jobb 
når de blir voksne og  underholde seg 
selv og sin familie. Det gir håp for 
fremtiden og neste generasjon av 
døve.
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Lewis sammen med sin kone (også døv) 
og deres to barn. Lewis er pastor og 
leder for DMIs arbeid i Zambia. 
Døvemenighetene der vokser. I sommer 
ble det 24 nye troende og 37 ble døpt. 
Arbeidet blant døve i fengsel vokser 
også. En fengselsdirektør ber DMI gi 
fangene Guds ord.

I Liago på Filippinene har de feiret at 
skolen er 29 år og døvemenigheten der 
er 10 år. Skolebygget ble bygget etter 
tyfonødeleggelse for noen år siden.

Neville Muir og Gunnar Dehli besøkte 
nå i 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 (se bildet over). Datter av et 
lederpar i dette fellesskapet, Hannah 
Pflugfelder (18år) 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!

Nyhetsglimt
Av	  Lill	  Muir	  og	  Gunnar	  Dehli

Bibelord:

Gå	  ut	  på	  byens	  gater	  og	  torg	  og	  
hent	  inn	  de	  fa@ge	  og	  uføre,	  
blinde	  og	  lamme.
	   	   	   Lukas	  14,21
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Jacob er pastor i Butembo, Kongo, og 
giftet seg med sin Neema den 2.juni iår. 
DMI pleier å sende pengegave til våre 
medarbeidere når de gifter seg, men 
denne gangen tok vi feil av dagen og 
gaven kom for sent. Så Jacob 
hadde ikke nok penger til å 
betale regningene som 
hopet seg opp i 
forbindelse med 
bryllupet. Han ble 
virkelig fortvilet 
og bestemte seg 
for å faste og be 
og legge saken i 
Guds hender. Han 
gikk tidlig til sengs 
og mens han sov fikk 
han en drøm og så en 
mann snakke til seg på 
tegnspråk og spurte, “Jacob, 
hvorfor uroer du deg og er bekymret? 
Stol på Gud, han er her og vil hjelpe 
deg.” Da han våknet var han  forvirret 
og lurte på hva dette var. Så slo han opp 
Bibelen og fant Salme 46 og leste: 
“Gud er vår tilflukt og vår styrke, en 
hjelp i nød og alltid nær.” Da skjønte 
han at han var blitt bønnhørt. “Gud 
sendte sin engel for å trøste meg”, skrev 
han. En dag inviterte byens hørende 

pastor Jacob til sin menighet. Der 
oppfordret pastoren hele menigheten 
om å åpne sine hjerter og bidra med 
hjelp til Jacobs bryllup. Slik ble det nok 
mat til alle gjestene. En rik venn tilbød 

seg å betale all drikke til festen og 
de som hadde biler stilte 

opp og kjørte brud og 
brudgom og familie 

dit de skulle. Det 
ble et vidunderlig 
bryllup! 
Denne historien 
ble til eksempel 
for oss i DMI og 
vi satte av en 

arbeidsdag til bønn 
og faste. Et godt 

valg når livet synes 
vanskelig for “Gud er vår 

hjelp og vår styrke!” 
NB! 
Ønsker du  besøk i din menighet, 
forening eller gruppe for å høre 
mer om DMIs arbeid. Ta kontakt! 
Lill og Neville Muir blir i Norge en 
periode i 2013. Gunnar Dehli, 
Heidi Woll og andre reiser gjerne 
på besøk. Josephat fra Kenya er i 
Oslo fra 3-7.desember.

Jacobs	  og	  Neemas	  bryllup
-‐	  et	  eksempel	  til	  etterfølgelse
Av	  Lill	  Muir
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• Takk for nytt kirkebygg for døve i 
Sør-Korea.

• Takk for mange nye troende døve 
i Zambia.

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

• Be for beskyttelse for døve-
menighetene i Egypt og Syria.

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

• Be om Guds kraft for Nevilles 
lange reise i Asia, Tyskland og USA.

• Vi takker Gud for alle dere som 
trofast støtter arbeidet! Denne 
gangen takker vi spesielt for 
støtten som kom til skolegang for 
avdøde David Bulimes barn!

Bønnetemaer
Vi vil oppfordre alle dere som gir fast 
til DMI å opprette en AvtaleGiro-
ordning. Det gjør du ved å fylle ut 
vedlagte svarkupong til DMI. Husk: 
«Faste oppdrag over nettbank» er ikke 
det samme som avtalegiro!

Skatte-‐fradrag	  	  
Vi kan sørge for at du får skatte-fritak 
for gaver til DMI. Ordningen gjelder for 
gaver over 500 kr. pr. år. Øvre tak for 
skatte-fritak er 12.000 kr. pr. år. Send 
oss vedlagte svarkupong med navn, 
fødselsnummer og adressen din i lukket 
konvolutt, om du vil ha AvtaleGiro og 
skattefradrag. Vil du bare  ha skattefra-
drag, uten avtalegiro, send opplysnin-
gene til gunnar.dehli@dminorge.no

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

Avtalegiro
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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

Yong Whan fra Sør-Korea møtte 
Neville for første gang da han var 
11 år gammel. Nå er han gift og 
har to barn. Han er pastor med 
lang teologisk utdanning og er 
medlem i DMIs internasjonale 
styre med ansvar for Asia. 

En kamerat fikk Yong Whan med til 
døvemenigheten i Inchon. Han ble for-

Besøk oss på internett:

skrekket da han så at det var en ut-
lending som sto for det hele. “Og tenk 
så hilste han vennlig på tegnspråk og 
ba meg komme igjen neste uke”, for-
teller han. En dag var det som om Gud 
fikk hans fulle oppmerksomhet. Ordene 
om Jesus på korset og hans kjærlighet 
ble levende, og 12 år gammel ble han 
døpt. 

En dag da arbeidet syntes tungt for 
Neville, kom Yong Whan på besøk. I 
samtalens løp sier han til Neville, 
“Hadde ikke du kommet til Korea, så 
ville jeg ikke møtt Jesus!” Fra den 
dagen av fikk Neville ny frimodighet. 
Og Gud ga vekst! 

Siden ble Yong Whan med Neville til 
Afrika og andre steder. I fjor holdt han 
Bibelseminar for staben vår i Kina. 
Yong Whans visjon er at budskapet om 
Jesus skal nå døve over hele verden. På 
grunn av døve menn og kvinner som 
han, har DMI spredd seg til mange av 
verdens avkroker. Langt utover vår 
forstand...

Kim Yong Hwan med sin familie. 
Alle er døve.
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