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Leir	  for	  døve	  ungdommer	  i	  Kenya
Av	  Gunnar	  Dehli	  og	  Amalie	  Pedersen	  Dehli

I slutten av august 
arrangerte DMI en leir 
for ungdom. Del-
takerne kom fra hele 
landet, fra 13 ulike 
døveskoler. I 5 dager 
var de sammen i 
Malindi ved kysten av 
Afrika. Jeg reiste dit 
sammen med kona 
mi, Ingrid og barne-
barnet Amalie, 14 år. 

Amalie har døve foreldre 
og kan tegnspråk. Leiren 
gjorde sterkt inntrykk på 
henne. Her er noen utdrag 
av en rapport hun skrev: 
«Jeg så mye fattigdom i 
Kenya. På leiren sov alle i 
køyesenger i sovesaler. 
Maten ble laget over et 
bål i et skur ute. De spiste 
med fingrene fra plast-
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en australier (Neville Muir) og en kineser (Joey Yangwei)

11.09.12 - Nummer 4

Annonse: frivillige
 side 2

Fadder- og 
skolenytt	    side 3

Gaver til  Bulimes 
etterlatte          side 4

Cissy har gått bort 
     side 4

Økonomi    side 6

Bønnetemaer    side 7



2 KOM	  OG	  SE!	  -‐	  12.	  september	  2012

tallerkener som de hadde i fanget. Doen 
var en ny opplevelse for meg, med hull 
i gulvet, insekter og dør uten lås. Men 
ungdommene var veldig glade for å få 
være på leir. De lærte om Gud og Jesus 
og 9 ungdommer bestemte seg for å bli 
døpt. Etter dåpen fikk alle bade. For de 
fleste var det første gang de så sjø og 
saltvann. De kunne ikke svømme, men 
elsket å plaske og leke.  
Jeg var på for-hånd spent på om de ville 
forstå mitt norske tegnspråk, men 
kommunikasjonen gikk bra. Jeg lærte 
mange kenyanske tegn, vi bokstaverte, 
mimet og brukte kroppsspråk. Jeg 
kommer til å savne de jeg ble kjent med 
på leiren, og håper jeg kan besøke 
Kenya igjen senere.»

Annonse:	  frivillige
Vi trenger flere frivillige, døve eller 
hørende, til å hjelpe oss på DMI-
kontoret på Holtet i Oslo. Du kan  være 
her en eller flere dager i uka. Det er fint 
om du har noe erfaring med data og 
kontor-arbeid. Vi har bruk for deg!   
Ta kontakt med Gunnar Dehli.

Bibelord	  (Joh.	  1,38-‐39):

Jesus	  ...	  så	  at	  de	  fulgte	  ham,	  og	  
han	  sa:	  «Hva	  leter	  dere	  etter?»	  
De	  svarte:«Rabbi,	  hvor	  bor	  du?»
...	  «Kom	  og	  se!»	  sa	  Jesus.

 Bildet over: 
 Vennskap på tvers av nasjonalitet

 Bildet til venstre: 
 9 ungdommer ble døpt på leiren

 I den elektroniske utgaven av 
 «KOM og SE!» kan du klikke på linker til 
 videoklipp fra DMI.
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Her ser dere en flott flokk døve 
ungdommer som er ferdig med DMIs 
barne-og ungdomsskole (Immanuel 
School for the Deaf) i Ringa i Kenya. 
Nå er de begynt på Kuja videregående 
skole med internat og bor et godt 
stykke fra gamleskolen.
De er motiverte studenter og stolte 
over at de er kommet langt. 
Hvor ville de ha vært uten faddernes 
gaver? Skolegang i Afrika er ikke 
gratis.   
Dersom ingen utenfor deres fattige 
miljø hadde ytt dem hjelp til 
skolegang, ville ikke disse 
ungdommene vært hvor de er idag. 
Takk kjære faddere for trofaste gaver! 

Davao, Filippinene
Den økonomiske situasjonen ved DMIs 
utdanningssenter i Davao er svært 
vanskelig for tiden. Noen av dem som 
har gitt til dette senteret i lang tid kan 
ikke fortsette som før. Vi arbeider for å 
skaffe nye støttepartnere for elevene 
ved denne skolen.

Fadder-‐	  og	  skolenytt
Av	  Lill	  Muir	  og	  Gunnar	  Dehli
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Uganda er DMIs største felt. 
Arbeidet ble grunnlagt og ledet av 
avdøde pastor David Bulime 
(døv). Han døde så altfor tidlig for et 
par år siden. Noen av våre givere 
hjalp Davids etterlatte dengang, men 
nå har det minket av.  
Familien består av ei lita små-jente 
og tre eldre gutter og alle har stor 
nærhet til døve og DMIs arbeid. 
Enken Rose hjelper til med tolking 
og guttene er aktive i ungdoms-
arbeidet. De er i videre-gående og på 
universitet som er kostbart i Afrika.
Det koster kr 13 000 for guttene for 
hver av årets tre terminer. Alt må 
betales på forskudd.
Det er dette som Rose først og fremst 
trenger hjelp til. Den kan sendes på 
Medarbeiderkonto: 1503 17 64243 
merket "Rose Bulime”.

Cissy var et elskelig menneske, en 
sterk støtte for døve-kirken vår i 
Kampala og en nærmest uunnværlig 
medarbeider ved DMI-kontoret der. 
Hun var den som hadde oversikt! Vi 
takker Gud for Cissys liv og gir henne 
tilbake til Ham!

Gaver	  til	  David	  Bulimes	  etterlatte
Av	  Lill	  Muir

Cissy	  har	  gått	  bort
Vår kjære administrasjons-
sekretær og tolk ved DMI 
Uganda døde brått i sommer. 
Hun trengte en operasjon, men 
ble malaria-syk og for svak til å 
opereres. I løpet av noen få 
dager sovnet hun inn. 
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Under t.v.: Joey Yangwei fra Kina reiste 3 uker med Neville i Afrika i 
sommer. På bildet holder han bibeltime i Malindi. Det var første gang 
han forkynte og det på engelsk. Han har døv søster og svoger og er 
vant med tegnspråk hjemmefra. Gud ha gitt han en spesiell iver for 
misjon og han holder på med den utdanningen nå. Joey har et stort 
hjerte og han har gitt sitt liv for å tjene Gud og mennesker. 

Under:
Døve ungdommer i Kenya 
bader i sjøen for første 
gang. Stor glede!

T.v.:
DMI-
arbeidet i 
Egypt har 
hatt en 
veldig 
vanskelig 
tid. 
Neville har 
fått satt 
inn et nytt 
lederteam 
der nå.                

VIDEOLINK

http://www.youtube.com/watch?v=HQWnshouF10
http://www.youtube.com/watch?v=HQWnshouF10
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På oppfordring fra noen av DMIs 
støttespillere vil vi gi informasjon 
om muligheten til å testamentere 
gaver til DMI Norge.

Å skrive et testamente er ikke 
komplisert, men det er noen formalkrav 
som må oppfylles:

• Testamentet skal være skriftlig
• Det må komme tydelig frem at 

dokumentet er et testament
• Det må komme klart frem hvem som 

arver og hva den enkelte arver
• Du må undertegne testamentet 

sammen med to vitner til stede
• Testamentet bør dateres
• Vitner må underskrive på at du 

undertegner testamentet av fri vilje og 
at du var ved full sans og samling

• Vitner må være 18 år og myndige
• Vitner, vitners ektefelle, barn, 

foreldre, eller noen vitnet er i tjeneste 
hos, kan ikke være tilgodesett i 
testamentet

Vi har et enkelt skjema for å sette opp et 
testamente. Dette kan vi sende den som 
måtte ønske det.

Testamentariske	  
gaver

Stadig flere velger å ønske seg en 
gave til et godt formål, istedenfor 
å få gaver til seg selv når de feirer 
store dager. Noen av dem som 
har valgt å støtte DMI på denne 
måten, ber oss informere våre 
lesere om denne muligheten.

Dersom du kunne tenke deg å bruke et 
jubileum til å samle inn en gave til 
DMIs arbeid, vil vi gjerne hjelpe deg 
med dette. Vi kan sende deg aktuelt 
materiell og informasjon om virk-
somheten. Vi kan enes om øremerking 
til bestemte prosjekter og formål eller 
eventuelt komme og holde en 
presentasjon for de tilstedeværende.
Ta kontakt!

Minnegaver	  ved	  
begravelser	  
Det er mange som ved sin bortgang 
ønsker at det blir samlet inn en gave til 
noe vedkommende har vært engasjert i.
Vi er takknemlige for at flere har valgt å 
støtte DMIs arbeid blant døve på denne 
måten.
Gaver kan settes inn på DMIs konto:

7877 08 35983

Gaver	  ved	  jubileer	  
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• Takke for leirene for døve ungdom-
både i Afrika og Asia i sommer.

• Takk for at over 50 døve i Kenya og 
Uganda ble døpt denne sommeren.

• Be for medarbeiderne og døve-
menighetene i Syria og Egypt.

• Be fortsatt for Emmanuel som 
antakelig er uskyldig fengslet.

• Be om at Kurs- og Utdannings-
senteret i Kampala blir bygget

• Be for økonomien ved Utdannings-
senteret i Davao, Filippinene

• Be Gud forløse mer penger til DMIs 
arbeid. En vanskelig tid nå!

Bønnetemaer
Vi vil oppfordre alle dere som gir fast 
til DMI å opprette en AvtaleGiro-
ordning. Det gjør du ved å fylle ut 
vedlagte svarkupong til DMI. Husk: 
«Faste oppdrag over nettbank» er ikke 
det samme som avtalegiro!

Skatte-‐fradrag	  	  
Vi kan sørge for at du får skatte-fritak 
for gaver til DMI. Ordningen gjelder for 
gaver over 500 kr. pr. år. Øvre tak for 
skatte-fritak er 12.000 kr. pr. år. Send 
oss vedlagte svarkupong med navn, 
fødselsnummer og adressen din i lukket 
konvolutt, om du vil ha AvtaleGiro og 
skattefradrag. Vil du bare  ha skattefra-
drag, uten avtalegiro, send opplysnin-
gene til gunnar.dehli@dminorge.no

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

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

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/utdann. senter:

1202 22 18407

Avtalegiro
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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	  Gunnar	  Dehli

Evelyn ble født hørende. 
9 år gammel ble hun svært syk. 
Hun lå lenge på sykehus, feber-
syk og svært svak. Det var 
kanskje et kraftig Malaria-
angrep. Da hun kom hjem var alt 
stille og hun selv ble stille. 
Sykdommen hadde tatt hørselen 
hennes. Nå er hun 15 år.

Besøk oss på internett:

www.dminorge.no

Jeg møtte Evelyn igjen i sommer, 
på leir for døve ungdommer i Kenya. 
Hun fortalte meg mer om historien sin:
Da foreldrene skjønte at hun ikke hørte, 
tok de henne ut av skolen. Hun satt 
hjemme mens søsknene gikk til skolen. 
Hun var veldig bekymret for sin egen 
framtid. En dag fikk hennes tante vite 
om DMIs skole for døve og tok henne 
med dit. Det ble et nytt liv for henne. 
Hun lærte tegnspråk, studerte 
skolefagene ivrig og utviklet seg raskt.

Imidlertid led Evelyn av en 
genetisk sykdom som er ganske utbredt 
i Afrika. Den heter Sickle-cell. Den gir 
de røde blodlegemene en sigd-aktig 
form og ga henne ofte voldsomme, 
akutte smerter som varte i flere dager.

Evelyn fortalte nå at etter at vi 
salvet henne med olje og ba for henne 
for snart to år siden, har hun aldri hatt 
smerteanfall. «Jeg er helt frisk», sa hun 
på tegnspråk, «og nå på denne leiren 
ble jeg døpt», sa hun med et stort smil.

Evelyn, elev på Immanuel School 
for the Deaf i Kenya (DMI-skole)

VIDEOLINK

mailto:post@dminorge.no
mailto:post@dminorge.no
http://www.youtube.com/watch?v=D0Ic27FabNE
http://www.youtube.com/watch?v=D0Ic27FabNE

