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jære familie og venner! 
Hjertelig takk for sist til alle 

vi fikk møte i Norge denne gang! 
Takk for all frivillig innsats av 
mange slag og til dere som deltok 
på møter og arrangement! Vi vil få 
ønske nye lesere hjertelig velkom-
men til å motta jevnlig informasjon 
fra DMI. Vi håper dere vil trives ”i 
lag med oss” og bli inspirert og ut-
fordret gjennom det dere får 
lese… 

Også denne gang fikk vi en 
givende og oppmuntrende tid i 
Norge. Døvepastor Rodney Chap-
man ble til velsignelse både for hø-
rende og døve. Vi er veldig glad for 
at han kunne være med på Døves 
Kulturdager i Ålesund,  besøke Ål 
Folkehøgskole og se Signos fasilite-
ter på Nordstrand. Døve så han 
preke både i Kristiansand, Fredrik-
stad og  Bergen. Det ble en spen-
nende tur som har gitt mersmak!  

Storm over Albay, Filippinene 
Den 30.nov. raste enda en sterk 
tyfon innover det østlige Filippine-
ne. Nyhetene om forrige storm 
nådde oss for sent til at det kom 
med i oktober brevet. Denne gang 
har stormen nådd nyhetene verden 
over. Albay provinsen hvor vi har 2 
skoler og 5 døvemenigheter er 
verst berørt. President Arroyo er-
klærte katastrofe tilstand i landet. 
Vinden blåste i opp til 265 km/t. 
Fra Mayon vulkanen har store 
kampestein rast nedover åsryggene 
sammen med aske, jord og leire og 
slettet hele landsbyer med jorda. 
Det er anslått at omkring 1000 
mennesker er døde. Problemet er å 
få gravlagt dem raskt nok i trope-

varmen. Rent drikkevann har vært 
et stort problem. Telefonlinjene 
som nettopp var reparert fra forri-
ge tyfon er igjen ødelagt. Elektrisi-
teten er brutt. Av den grunn hørte 
vi ikke  fra våre medarbeidere i 
distriktet før den 4.des. Døvesko-
len i Ligao har hatt store skader. 
Den har 100 døve elever fra barne-
hagetrinn til collegestudenter. Byg-
get med administrasjon og bestyrer 
bolig er så ødelagt at det kanskje 
må rives. Vanntanken er borte, 
taket på grisebingen er borte og 
kokos palmene ødelagt. Overris-
lingssystemet som er nødvendig for 
planting av ris er ubrukelig. Tre 
lærere har mistet sine hjem, men 
foreløpig har vi ikke hørt om noen 
døve barn eller voksne som er 
døde. Veier og broer er ødelagt, så 
det er vanskelig å få den fulle over-
sikt. Byen Guinabatan hvor det bor 
mange døve og hvor flere av eleve-
ne kommer fra, er totalt ødelagt. 
Her hadde vi også startet et nytt 
menighetsarbeid. På barneskolen i 
Malinao på den andre siden av vul-
kanen er det også store ødeleggel-
ser. Be med oss og hjelp oss å 
bringe håp og trøst!                       

Bring håp og trøst tilbake!  
Døve barn og unge var vettskremt 
da stormen sto på som verst og 
skrekkslagne av det de så av øde-
leggelsene etterpå. Hjelp oss å 
bringe smil og glede tilbake til de 
mange døve vi betjener i denne del 
av Filippinene! Ønsker du å sende 
en ekstra gave for å avhjelpe den 
vanskelige situasjonen, send din 
gave øremerket:  ”Nødhjelp, Fi-
lippinene”. 
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Bønne emner 
• Be for katastrofe 
rammede Filippinene  

• Be for styrke i troen midt i 
vanskelighetene 

• Be for alt vårt arbeid, om 
beskyttelse og Guds hjelp 
i alt som drives 

Hjelp oss å bringe smilet tilbake til 
redde og fryktsomme dove barn! 

Jesus sa, ”Jeg er verdens lys.”  

Gledelig Jul til hver og en! 
 



Hilsen til gamle og nye faddere 
En hjertelig takk til dere som har 
lovet å ta på dere en spesiell for-
pliktelse for døve barn og unge i 
våre 7 skoler! Benytt gjerne tall-
longen som følger dette brevet til 
din faste gave, til en ekstra julegave 
eller en nødhjelpsgave.  

Gledelig Jul og Godt Nytt År! 
Vi har allerede fått vår julegave i år 
ved at mamma på 91 år er på besøk 
fra Norge. Hun var den første per-

son i Norge med ansvar for utsen-
delse av nyhetsbrevene og sender 
også sin hilsen til våre lesere. Hjer-
telig takk til alle for ”følget” gjen-
nom dette året, for gaver, omsorg 
og forbønn for døve i alle aldre i de 
18 land vi nå er engasjert i! 
 
Med vennlig hilsen 
Neville og Lill med familie 
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