
 
Riktig godt nytt år! 
Kjære støttespillere og venner av DMI!  
Vi står foran enda et nytt og spennende år med mange utfordringer. 
Takk til deg som ber og gir til arbeidet! Det bærer virksomheten og 
derfor fortsetter vi trøstig videre i tro til at Gud kan!   
 

Kontor i Oslo  
DMI Norge har i alle år brukt hjemmekontor, men nå har vi fått leie 
kontorlokaler i Kongsveien 82 i Oslo. Daglige leder Gunnar Dehli 
sammen med sine voluntører, døve og hørende, har kommet godt i 
orden og trives utmerket. Noen oppgaver blir sentralisert, mens andre 
saker overlater vi fortsatt til våre trofaste frivillige ”ute i felten”.  
Forespørsler av forskjellig slag kan nå rettes direkte til kontoret. Se 
margen på s.2! Ta gjerne kontakt med Gunnar for mer info eller besøk.  
 

Storm i Cagayan de Oro på Mindanao, Filippinene 
Før jul mottok DMI kr 5000 til griser fra Søndagsskolen i Fredrikstad 
Frikirke. Lite ante vi at pengene skulle trenges i forbindelse med en 
storstorm som rammet Filippinene like etterpå. Da stormen brøt løs sto  
pengene klare til å bli sendt! Over 1000 mennesker døde og det var 
store ødeleggelser i by og omegn. DMI har et voksende arbeid her.  
Grisebingen ble ødelagt, et lite hus som DMI eier ble også ødelagt og 
mange trær på gummiplantasjen gikk med, samt et påbegynt internat-
bygg som trengtes så sårt, fikk store skader. Fire døve familier 
tilknyttet døve-menigheten mistet sine hjem og to døve jenter kom 
bort. Den ene er funnet, den andre er fortsatt savnet. Ønsker du å gi et 
løft med videre reparasjoner, kan gaver sendes inn til dette på generell 
konto. Husk å merke gaven ”Cagayan, Filippinene”.  
 

DMIs døveskoler yter stor innsats for døve  
Det er tid for Fadderbrev, men i år vil vi i stedet gi mer spalteplass året 
rundt om skolene våre og håper alle vil være glade for det. DMI Norge 
satser nå spesielt på å sikre driften til det store Skolesenteret i Davao, 
sør på Filippinene. Til dette har vi opprettet en egen konto, ”Davao 
skolesenter”: 1202 57 79957; og håper den vil bli flittig brukt. 
 DMI har i alt 6 døveskoler, en i Afrika, resten i Asia. I Zambia og 
Uganda støttes enkeltelever. Driften til skolene er en stor utfordring! 
De er spesialskoler som gjør en flott innsats for omkring 400 døve barn 
og unge. Derfor betyr faddergavene svært mye! Vi  takker våre faddere 
for trofaste gaver i 2011! Og tar gjerne imot flere sponsorer til skolene 
våre i 2012! Uten skolegang blir mange døve barn og unge gående uten  
framtid, lukket inne i en språkløs og ensom verden hvor de mister 
mulighet til arbeid og selvrespekt. Slik var det for en liten, døv gutt som 
heter Maliza i Zambia. Grunnet CP er han lam i det ene benet. 
Foreldrene er fattige og var ved fortvilelsens rand da de løp etter 
Lewis, DMI-lederen i Zambia, og tryglet om hjelp for sin sønn. Først fikk 
Maliza en spesialbygget rullestol, deretter ble skoleplass funnet.  
Du kan gjøre en forskjell i døve barns liv! Ta gjerne kontakt med oss!  

      DMI NorgeDMI NorgeDMI Norge  

Takk og bønn 
Takk for kontorlokaler i Oslo 

og et nytt arbeidsår!  

Takk for Pongsak som er 

sluppet ut av fengsel. 

Be for ung døv mann som 

fortsatt er fengslet i Afrika. 

Be for døve i Cagayan, for 

opprydding, reparasjoner  

m.m. etter stormen 

Be for døve i Syria og Egypt  

Be for DMIs skoler . 

Be for internasjonal 

styresamling i Myanmar i 

februar! Neville, Gunnar og 

andre deltar. 

Internasjonal Døvemisjon  februar 2012  
www.norge.deafmin.org 

www.deafmin.org 

Skattefradrag på gaver til 
DMI 

 

Ordningen gjelder for gaver over 
500 kroner. Øvre tak for skattefritak 

er 12.000 kroner. Hvis du sender 
navn, fødselsnummer og adresse til  

oss,  vil vi gi skattemyndighetene 
melding om hva du har gitt. 

Opplysningene sendes  til  
gunnar.dehli@deafmin.org  

eller pr. sms eller brev. 

   Fadderegaver hjelper døve barn som Maliza 



DMI Norge: 
Pb. 19 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo 
Besøksadresse: Kongsveien 82,  1177 Oslo 
Daglig leder Gunnar Dehli: 
E-post: gunnar.dehli@deafmin.org 
Mobil/sms: 900  30 181  
Styreleder Heidi Woll: 
Mobil/sms: 996 97 653  
E-post: dmi-norway@deafmin.org 
 
Organisasjonsnr: 884 690 242                                                                                                                          
 
For adresseforandringer, girotalonger 
nyhetsbrev på e-post m.m. samt  
fadder– og medarbeiderprogram o.a. 
kontakt kontoret.  
 
Lill og Neville Muir: 
Tlf. Australia: 00 61 3 9769 7097 (hjem) 
Mobil/sms:+47 930 67 664 (Lill, norsk nr.) 
E-post: lill@deafmin.org  

 

DEAF MINISTR IES  

I N T E R N A T I O N A L  

 

DMIs kontonumre: 
Generelle gaver DMI: 

7877 08 35983 
Fadder DMI Norge :  1202 22 18326 
Medarbeiderstøtte:  1503 17 64243 
Uganda bibelskole :  1202 22 18407 
Davao skolesenter :  1202 57 79957 

Døve i Syria og Egypt 
Tragediene som utspeiler seg i disse landene  ser vi daglig på nyhetene. 
Glem ikke å be for døve, voksne og barn, og DMIs ledere med deres 
unge familier!  De kan ikke holde vanlige samlinger og folk er redde for 
å gå ut. Be om beskyttelse under slike vanskelige og farefulle forhold!    
Nyhetsbrev på e-post. Send oss din adresse! 
Vi ønsker å sende ut nyhetsbrevene på e-post til alle lesere som bruker 
PC og trives med e-post. Kan dere hjelpe oss med dette ved å sende 
oss en kort hilsen på e-post. Da burde vi raskt få dette på plass, også 
de med e-post adresser som har kommet i retur. Dette blir besparende 
for DMI. (Dere som ikke bruker data vil selvsagt få brevet i posten!)   
 

Generelle gaver en stor ressurs for DMI 
DMI betjener en av verdens fattigste og mest glemte befolkning. Vi er 
stadig opptatt av at pengene skal strekke så langt som mulig. Derfor 
bruker vi et minimum på administrasjon. Fra starten i Korea i 1979 har  
arbeidet spredt seg til å bli et globalt engasjement.  Gavene på  konto 
til generelt bruk har alltid vært de viktigste! Med dem når vi lengre ut. 
Fra de nesten 600 brevene som sendes ut annenhver måned, mottar vi 
pengegaver fra omkring 10% av dere. Hjertelig takk til dere som gir!
Samtidig oppfordrer vi flere til å gjøre det samme. Da når vi enda flere!   
 
Med vennlig hilsen fra  
Lill  (som ”fører pennen” denne gang).  
PS. Det er laget nye bønnekort med bildet av Neville og  Lill Muir m/ familie.  
Ønsker du bønnekort, så gi oss beskjed så sender vi deg et kort i posten :-)  

Nyhetsbrev utsendt av DMI Norge februar 2012 

Skolesenteret i Davao, Filippinene, har rundt 

100 døve elever, nesten halvparten er fra svært 

fattig bakgrunn, flere er foreldreløse og mange 

mangler sponsorer….  

Gi Davao skolesenter en ny giv!                  

Døv ungdom gis håp for framtida 
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