
	

Nytt	  blad	  og	  nytt	  navn
Av	  Lill	  Muir

Dette er Nyhetsbrev 
nr. 2 i ny “drakt”. 
Bladet har fått nytt 
utseende og nytt 
navn, KOM og SE. Det 
utgis 6 ganger i året 
slik som før, men 
skolenytt vil bli 
dekket hver gang. 
Dermed utgår Fadder-
brevet.       (fortsetter s 2)
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Døve unge voksne venter på treningssenteret i Kampala ...
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Vi får plass til flere bilder og flere 
skribenter. 
Kjære leser! Vi ønsker dere riktig 
god lesning.....    

Det tar alltid litt tid til å venne seg til 
noe nytt, særlig for meg som har jobbet 
med et mye mindre brev i hele 35 år. Vi 
jobber videre med å finne “stilen” og å 
gjøre bladet så leser-vennlig som mulig. 
Takk til dere som har hjulpet til med 
dette! Stor takk til dere som kom med 
tilbakemeldinger etter første 
utsendelse. Det var oppmuntrende! 
 
Først en personlig hilsen og takk til 
alle dere som flittig har lest dette enkle 
lille brevet i mange år! Noen av dere 
har fulgt oss siden starten og nye har 
kommet til etterhvert. Takk for de 
mange gaver som dere har gitt! De har 
muliggjort arbeidet i land etter land. 
Og arbeidet har øket på. Nå teller vi 23 
land.... 

Jeg tenker på kjærligheten, bønnene og 
omsorgen dere har vist. Det har alltid 
vært en opplevelse å komme hjem til 
Norge og bli møtt med gode smil og 
hilsener. Spesielt har vi fått merke det 
denne gangen i forbindelse med 
mammas begravelse og minnesamvær. 
Hjertelig takk for deltagelsen og de 
mange gavene som ble gitt. Minne-
gaven er nå nådd omkring kr 40 000.  

Innsamlingen fortsetter
Til byggingen av det to etasjes 
skolebygget for unge døve i Kampala 
trengs vel over en halv million kroner. 
Bygget vil kunne gi langt større 
muligheter enn de provisoriske 
ordningene vi har idag og komme 
studenter fra hele Øst-Afrika til gode. 
Innsamlingen fortsetter og penger kan 
settes inn på konto nr: 1202 22 18407.    

Kr 40 000 kom inn i mai måned. Målet 
er ca. noe over halv million.

 Be, så skal dere få.
 Let så skal dere finne.
 Bank på, så skal det lukkes
 opp for dere.
 Matteus 7, 7
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ARMIE

Armie er 30 år gammel og er nettopp 
ferdig med første klasse. Går det an, 
spør du kanskje? Ja, det skjer for mange 
døve som ikke har hatt de samme 
muligheter som deg i livet. Foreldrene 
hennes er døde, så hun bor hos sin 
søster som ikke hadde penger til å 
betale skolegang for henne. Men ifjor 
fikk hun begynne på en av DMIs skoler 
hvor faddergavene muliggjør drift og 
skolegang for fattige barn. Armie lærer 
nå å lese, skrive  og regne. Tegnspråk er 
undervisningsspråket. Det gir håp for 
fremtiden slik at hun en dag skal kunne 
komme seg ut av fattigdommens onde 
sirkel. Mange har det som Armie fordi 
familien ikke har råd eller de bor for 
langt fra døveskolen. 

NYBYGG FOR RINGA SKOLE I 
KENYA

Like før jul fikk vi beskjed om at 
guttene ikke lenger kunne bo i det huset 
som ble leiet til internat. Elevene kunne 
heller ikke bruke spisesal og lekeplass 
som også ble leid, men internatbygget 
var viktigst å få på plass først. Takket 
være en ivrig DMI sjel i USA, Michael 
Gant, så har han ivret for innsamling 
slik at denne DMI skolen skulle få et 
nytt og eget internatbygg. Nå står det 
klart. Fordi jentene er i flertall, er de de 
heldige som får flytte inn og guttene må 
bruke gamlebygget. Neste behov er 
gutte-internat og spisesal...

Fadder-‐	  og	  skole-‐nytt
Av	  Lill	  Muir
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Robert fra Uganda, enda en gang
For 4 uker siden ble Robert kraftig 
kvestet i en bilulykke. Endelig etter 
mange og lange forviklinger ser det ut 
til at han har fått rett behandling for 
brudd på håndledd og hånden. Første 
forsøk måtte brytes opp og 
gjøres på nytt på et bedre 
sykehus. For denne 
unge dynamiske 
døve studenten, kan 
disse vanskelig 
hetene ha alvorlig 
følger for 
framtida. Be at 
bruddet nå må 
vokste rett og at 
Robert ikke mister 
motet. Det har også blitt 
en kostbar prosess, så 
Robert trenger mye forbønn og 
omsorg.  

Jubileumsgaver
Rett før avreisen fra Norge fikk Lill 
være med i bursdag til en god venninne. 
Hun ønsket ikke gaver til seg selv, men 
gaver til DMIs arbeid blant døve og ba 
Lill komme og fortelle om DMIs 

arbeid. Tjue damer var samlet, skravlet 
og hygget seg og ved festens slutt ble 
Lill overrakt kr 8100. Dette er en 
fantastisk måte å feire “dagen” på, for 
de fleste av oss som har det vi trenger. 

DMI har ikke lenger noen spesiell 
jubileums-konto, men vi er 

fremdeles like 
takknemlige for slike 

gaver! De gavene 
settes inn på konto 
til generelt, eller til 
et annet selv-valgt 
prosjekt innen 
DMI. Ta gjerne 

kontakt om du har 
lyst til å gjøre noe 

slikt.

Opplysninger
Gunnar, Neville og Ian var i Tanzania 
for åpning av ny døvekirke for DMI i 
Dar es Salam. 

Lill, Neville og Ian reiser tilbake til 
Australia den 13.juni. Norgesreisene 
blir ikke fullt så hyppige heretter, men 
Neville regner med et kort opphold i 
oktober. Lill kommer tilbake i 2013.

Nytt	  fra	  inn-‐	  	  
og	  utland
Av	  Lill	  Muir
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For 11 år siden sendte DMI den 
døve kenyaneren Daniel Nihjia 
som misjonær til Tanzania. En 
menighet for døve skulle skapes i 
hovedstaden Dar es Salam. 
Derfra skulle nye menigheter for 
døve plantes utover i landet. 
Visjonen er blitt virkelighet!

Endelig, etter 11 år kunne menigheten 
på ca. 80 døve flytte inn i eget 
kirkebygg. Det ble stor fest!
Bygget har de reist med egne hender. 
Menigheter for hørende i byen har hatt 
planer om det samme, men har ikke 
klart å gjennomføre sine forsett. 

Manglende kunnskap og fattigdom blir 
for store hindringer. De døve blir nå 
spurt om å gi veiledning. Dette er 
forunderlig i et land der døve knapt blir 
regnet for å være verdt noe som helst!
Det er en livskraftig, misjonerende 
menighet som nå har nådd denne 
milepælen. Gud har brukt Daniel til å 
bygge opp en sunn kirke for døve i 
Tanzania. Evangelister er sendt ut til 
andre steder i landet og lokalt er det 
utviklet nye ledere som tar ansvar. Nå er 
de fulle av nye planer. Skoledrift, yrkes-
opplæring, kursing omkring HIV/Aids 
er noe av det som ligger dem på hjertet.

Døvekirke
som	  vekker	  forundring
Av	  Gunnar	  Dehli
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Over: Neville Muir (midten) med norske DMI-medarbeidere: Else Marie 
Dalene, Christian Bergesen, Gunnar Dehli, Heidi Woll og Jan Ove Årseth

Under: Fra åpningen av DMI-kirken i Dar es Salam, Tanzania
Grunnlegger av menigheten, Daniel Nihjia med Jane, sin hørende kone
Over bål bak kirken laget døve kvinner mange retters middag til 200
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• Takk for at Guds rike går fram blant 
døve. Takk for døvekirken i Tanzania.

• Be for Roberts hånd, at den må gro 
rett og bli fullt førlig igjen.

• Be Gud beskytte medarbeiderne og 
menighetene i Syria og Egypt.

• Be for Emmanuel i Zambia som 
kanskje uskyldig soner en livstidsdom

• Be for våre medarbeidere i ulike land 
som opplever trange økonomiske kår. 
I mai fikk de kun 55% av lønnen sin. 
Vi ber om at flere vil støtte arbeidet.

Bønnetemaer	  
Avtalegiro og skattefradrag 
for gaver
DMI Norge har en avtalegiro-ordning. 
Vil du benytte deg av dette, kan du 
avtale et fast trekk med din bank og 
fylle ut vedlagte svarkupong til DMI. 
Om du oppgir ditt personnummer, vil vi 
også sørge for at du får skattefritak for 
gaver til DMI. Ordningen gjelder for 
gaver over 500 kr. Øvre tak for skatte-
fritak er 12.000 kr. Send oss svar-
kupongen med navn, fødselsnummer og 
adressen din i lukket konvolutt, om du 
vil ha avtalegiro og skattefradrag. Vil du 
bare  ha skattefradrag, uten avtalegiro, 
send opplysningene til 
gunnar.dehli@dminorge.no

1. Styreleder:
Heidi Woll
heidi.woll@dminorge.no
Mobil: 996 97 653 

2. Daglig leder: 
Gunnar Dehli
gunnar.dehli@dminorge.
no

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- konferanse-
senter          1202 22 18407

Styreleder:
Heidi Woll
heidi.woll@dminorge.no
+47 996 97 653 

Daglig leder: 
Gunnar Dehli
gunnar.dehli@dminorge.no
+47 900 30 181

Økonomi

mailto:gunnar.dehli@dminorge.no
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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

Ian Muir har Downs Syndrom. 
Han er ikke døv, men har vokst 
opp i et nært forhold til døve 
siden han var født. I skrivende 
stund er den unge hørende 
gutten på 27 år med pappa 
Neville på jobb oppdrag til DMI 
Tanzania.  

Besøk oss på internett:

www.dminorge.no

Til daglig har Ian fast jobb som fab-
rikkarbeider. Han er født i Sør Korea, 
vokst opp i Japan og bor nå i Australia, 
men han har også bodd i Norge, så han 
snakker både norsk og engelsk. 
Ian elsker å reise, akkurat som pappa. 
Lange reiser over store strekninger er 
topp! De to har samme gode humor og 
smilet ligger ikke langt unna. Ian er 
omsorgsfull og påpasselig. Før han 
reiser må han be seg fri fra jobb. 
Reiseutgiftene, ja de betaler han selv. 
Han tjener jo penger, selv om lønna er 
lav. Det er andre gang Ian reiser til 
Afrika med pappa og da er han 
sammen med døve hver dag. Ian er en 
god fotograf og skaper på den måten 
kontakt med andre. Alle kjenner det 
språket! I Afrika tenker folk at 
utviklingshemmede er dumme, men i 
møte med Ian skifter de holdning. Alle 
mennesker har noe å gi, de er 
medvandrere på livets vei. Ja, for oss 
som kjenner Ian godt, vet vi også at 
han har mye å lære oss .... Slik bruker 
Gud Ian!   

Gutten som hjelper oss 
forandre holdning
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