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 Erik og Rebecca - første par ut 

Kjære familie og venner! 

Hjertelig takk for hyggelig post til jul! Nå vil vi be om enda et godt og rikt arbeidsår 

isammen. Med dere våre støttepilarar hjemme, med våre medarbeidere ute og med Gud som 

våker over det hele blir vi isammen som “En tretvinnet tråd som ikke så lett kan slites av.” 

Forkynneren 4,12 

Innspurt i Davao 

Årets største prosjekt er å få fullført byggingen av det 

nye elevhjemmet for døve i Davao. En spesiell takk 

går til Frikirken som før jul bevilget 200000kr til 

prosjektet. Etterat byggetillatelsen ble gitt, har det gått 

med liv og lyst på byggetomta. Neville har allerede 

vært på en innspeksjonstur nå i februar og er svært 

fornøyd med framdriften. Det går så raskt at vi 

allerede innen utgangen av mars må skaffe tilveie 

pengene til andre byggetrinn på ca. 275000kr. Over de 

to etasjene med elevrom, matsal, kjøkken osv. lages en 

brukbar loftsetasje. Tredje byggetrinn vil bestå av et overbygd sementert uteareale, en "alt 

mulig plass", som er mye brukt på Filippinene. Her kan det holdes samlinger, gjøres lekser og 

leke. Det gir også maksimal bruk av tomta. Det er kostnadsberegnet til ca. 200 000kr. Håpet 

er å ha alt klart til det nye skoleåret tar til i juni måned. Elevhjemmet er svært attraktivt særlig 

fordi det har et fantastisk tegnspråkmiljø. Dets eksistens er absolutt nødvendig forat døve 



elever langveisfra skal kunne få skolegang. Det drives også døvemenighet utifra elevhjemmet, 

så mange elever har funnet ballast og styrke i livet gjennom sin tro på Jesus Kristus. Vil du 

være med oss i innspurten av dette prosjektet? Ta gjerne kontakt med oss for mer 

informasjon. Ønsker du å gi en gave til dette, så vennligst merk tallongen "Nybygg Davao". 

Byggeprosjektet er midtveis. 
Kan du hjelpe med resten? 

Diverse nytt 

Be for Gloria, vår filippinske misjonær i Kenya, at hun kan få mulighet til å reise hjem og ta 

farvel med sin dødssyke bror. 

Be for pastor Jeremiah og hans svært så unge kone som plutselig har fått ansvar for hennes 

yngre søsken idet deres far er død. De ble gift for bare tre måneder siden. 

Aslaug Kristiansen har vært hjemme på kortopphold. Hun har vært syk, men skal nå reise 

tilbake til Filippinene den 21.febr. Hun og Febe Gavia er i ferd med å avslutte sin tjeneste og 

overlevere arbeidet i Daraga til nye medarbeidere. Be for dem i denne overgangsfasen. 

David og Ruthie - neste par ut 

Forlovelser og bryllup 

Erik og Rebecca blir første par ut! De gifter seg den 

27.febr. Også mormor får bli med på festen. Dere som 

leser Nevilles engelske DMI Update har allerede fått 

vite at David også forlovet seg før jul. Han skal gifte 

seg med sin Ruthie i juli iår. Gud beriker oss med to 

nydelige kjekke svigerdøtre. Og alle hjerter gleder 

seg..! 

DMI Updates 

Har du lyst til å få DMI Update tilsendt på e-post så ta en titt på den engelske hjemmesiden 

vår DMI (http://www.deafmin.org) og klikk på "newsletters" og følg instruksen for hvordan 

du kan motta dem. 

Lill til Norge 

Jeg reiser hjem med mamma og blir i Norge fra 10.mars til 1.april. Igjen blir oppgaven å 

presentere KABD/DMI sitt arbeid til de som ønsker mer informasjon. Ønsker du et slikt besøk 

til din gruppe, menighet, skole, osv., så vennligst kontakt oss snarest på tlf 33319696 el. 

mobil 99697653 til styreleder Heidi Woll eller direkte til min epost. Etter ankomst til Norge 

blir mitt kontaktnr: 93067664. 

Vennlig hilsen Neville og Lill 

http://www.deafmin.org/

