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Bønneemner 

 Takk for en velsignet konferanse og be for etterarbeidet. 
 Be for Norgesturen og misjonsdagen den 1.oktober. 
 Be om mange nye faddere! 

Kjære familie og venner! 

Med dette brevet ønsker vi velkommen mange nye lesere! Ved en feil har flere som 

tidligere skrev seg på for å få nyhetsbrevet tilsendt, likevel ikke fått det. Nå håper 

vi at alle dere nye vil glede dere over å få følge med i DMI sitt arbeid rundt om i 

verden . 

Internasjonal Døvekonferanse 

Konferansen i Uganda ble en fantastisk opplevelse også for oss få hørende som var 

tilstede, et fargerikt mangfold med mange interessante rapporter. Den ga oss et 

enda klarere bilde av Guds arbeid blant verdens døve befolkning. 

Arbeidet i selve Uganda overveldet oss. I hovedstaden Kampala har DMI sitt enkle 

kontor, Bibelskole og landets eneste videregående skole for døve. Rundt om i byen 

er det 10 plasser hvor det holdes ukentlige møter for døve. I hele Uganda har vi 36 

døvemenigheter. Ugandas minister for funksjonshemmede foretok den offisielle 

åpningen. Hun hadde med seg Ugandas døve stortingsrepresentant. Alle 

verdensdelene var representert med deltagere fra 24 nasjoner. På møtene kom det 

alltid en stor gruppe fra den lokale døve befolkningen. Noen ganger hadde vi helt 

fullsatt sal med omkring 400 personer. 

Pastor Rod Chapman (døv) fra Australia var hovedtaler over emnet fra Esekiel 

22,30: ” Jeg lette blant dem etter en mann som kunne tjene meg ved å bygge opp 

muren og stille seg i revnene til forsvar for landet, så det ikke skulle bli ødelagt.” 

Vår bønn er at mange menn og kvinner gjorde alvor av utfordringene og går inn i 

tjenesten blant døve i mange land. Nye land og kontakter står i kø for å bli en del av 

DMIs omspennende nettverk av kristent arbeid blant døve. Til eksempel kan 



nevnes, Kongo, Sudan og Egypt! Konferansen ble avsluttet med dåps handling og 

nattverd. 

Neste konferanse i 2008 

DMIs neste internasjonale konferanse blir i Australia om 3 år. Begynn å spare nå, 

så vi kan ønske både døve og hørende vel møtt. 

Norgestur 

Det kjennes underlig å skulle forberede enda en stor reise sånn rett etter hverandre, 

men denne turen har også vært planlagt lenge. Tenk at det er blitt et helt år siden 

sist! Brent (en uke) og Ian blir også med oss og vil gjerne treffe venner. Vennligst 

ta kontakt med oss snarest på e-post for å legge planer om å treffes. 

Mormors 90 års dag 

Den 24.sept fra kl.17-21 feires Gerd Martinsens 90 årsdag med åpent hus i 

Fredrikstad Frikirke, Apenesgt.7. Vennligst ta kontakt med henne på tlf.69319156 

hvis du har anledning til å komme.. 

Neville, Lill og Ians reiserute: 

For møtevirksomhet for Neville og Lill vennligst kontakt Else Hasselgård på 

tlf.69365009 

 23.sept. Ungd.klubb, Sarpsb.Frik. 
 24.sept. kl.17-21 Fest for mormor . 
 25.sept.Familiegudstj.Sarp. Frik. 
 27.sept.Misjonskveld.Fr.Stad.Frik. 
 28.sept.Formidaggstreff.Sarp. 
 1.okt. Misjonsdag i Oslo 
 2.okt.Gudstj.Oslo Vestre Frikirke 
 5.okt.Oslo Vestre Misjonsgruppe 
 7.okt. Avreise til Bergen 
 9.okt. Gudstj.Døvekirken i Bergen 
 9.okt. kl.20 Trondheim Frik. 
 12.okt Avreise fra Trondheim 

Skolenytt 

DMI-Uganda har tatt initiativet til opprettelsen av landets første videregående skole 

for døve med utgangspunkt i at myndighetene lovet underhold av lærere osv. Løftet 

har ennå ikke blitt realisert og de to små klassene kjemper økonomisk. 



Den 9. juni i år ble DMIs første døveskole nord i Myanmar (Burma) åpnet for å gi 

hjelp til døve uten språk i denne bortgjemte del av verden. 

I Ligao og Davao på Filippinene planlegges det nytt undervisningstilbud for døve 

på såkalt ”college” nivå. 

Vi håper snarest å innlemme disse utdanningstilbudene i 

fjernadopsjonsprogrammet vårt. 

Mer følger i fadderbrevet som vil bli sendt ut i september. 

Takk for forbønn og gaver! 

Vennlig hilsen Neville og Lill 

 


