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DMI har i alle år sett 
viktigheten av å 
arrangere leirer, både 
for barn og for voksne. 
Dessverre er det ikke 
alltid nok penger til det. 
I år har tre leirer blitt 
avviklet. Fire nye er 
planlagt...  
Leirene er et sted hvor 
døve kan komme sam-
men med andre som 
snakker samme språk og 
ha fellesskap over flere 

dager. Til vanlig er det 
kanskje få mennesker å 
prate med. Ofte kan 
verken mor eller far  
tegnspråk. Og det er få 
lyspunkt i en fattig til-
værelse og lite å feire. 
Leir kan gi glede og nytt 
mot. For de som bor 
avsides, betyr felles-
skapet på leir veldig mye. 
Lek og alvor i skjønn 
forening. Og for noen 
betyr leir et nytt liv. 

Leir på Filippinene   
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Sommer	  er	  tid	  for	  leirer
På Filippinene ble det arrangert 
barne- og ungdomsleir både i Ligao og 
i Bacalod. To av våre unge pastorer 
fra Korea sto for forkynnelsen. De 
hadde selv vært på DMI leir da de var 
unggutter. De fikk gleden av å døpe 25 
ungdommer. Så  det ble ikke bare lek 
og moro, men leiren ga en ny åndelig 
dimensjon som vil følge deltagerne 
livet ut. 
 På døveskolen vår i Myanmar 
kunne de for første gang bruke de 
forbedrede og utvidede  fasilitetene til 
å ha leir. Nå blir skolen kalt “Lykke-
stedet døveskole” takket være bruk av 
navnet Muir som på burmesisk betyr 
“lykke”. Det er fantastisk å tenke på at 
for bare et par år siden, var  flere av 
deltagerne uten språk. Ikke kunne de 
tegnspråk og ikke kjente de sitt eget 
navn. Nå prater de i vei som om de 
aldri hadde gjort annet. Takk til Gud 
og vår hardt arbeidende stab! 
 Etter forholdene blir det 
kostbart å holde leirer, for deltagerne 
selv har lite å kunne bidra med. Fire 
land til har planlagt leirer i år, Congo, 
Egypt, Uganda og Kenya. Om vi kan 
hjelpe dem, vet vi enda ikke, med 
mindre det kommer uventede gaver til 
formålet. Be gjerne med oss over 
denne viktige saken.

Bibelord:

«Den	  faAge	  blir	  ikke	  glemt	  for	  
allDd,	  de	  hjelpeløses	  håp	  er	  ikke	  
tapt	  for	  alle	  Dder.»

Salme	  9,	  19

 Geoffreys sorg - be om trøst
Han er en av våre unge medarbeidere  
nord i Uganda. Geoffrey og konen 
hans har nettopp mistet sin lille baby, 
deres første barn... 

Til tross for den vanskelige situasjon 
som kristne i Egypt opplever, fortsetter 
DMIs arbeid blant døve. De samles til 
møter og vil gjerne gjøre mer, men 
midlene strekker dessverre ikke til...

...en dyktig medarbeiderspire 
som mottok stipend for å 
studere i India. Der fikk han 
svulst på hjernen. Den første 
operasjonen gikk bra, men i dag fikk 
han tilbakefall og er delvis lammet. 
Han trenger både forbønn og midler... 

 Charles fra Burundi - student i India 

 Hilsen fra Egypt
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Vel hjemme igjen... 
Lill og Neville Muir er tilbake i Australia. 
Den femte april, like før Lill reiste på ferie 
med Neville og sønnen Ian, fikk en annen 
sønn Erik og kona Rebecca sitt tredje barn. 
Navnet er Tobias med den fine betydningen 
“Gud er god”. Her er han på pappas fang 
sammen med storebror Alec. Det kan også 
nevnes at Erik er en av DMIs frivillige og 
tar seg av alt datautstyret på DMIs kontor. 

DMI samarbeider med døve i ca. 20 land. Det internasjonale kontoret 
sørøst for Melbourne er “krumtappen” som holder alle “trådene” 
sammen. Herfra betjenes alle feltene. Behovene er store, særlig der 
DMI har egne døveskoler. Budsjettet er realistisk i forhold til gave-
inntektene, men snaut i forhold til de mange uventede behov som 
kommer vår vei... Vi har en liten og ivrig stab med fire ansatte og flere 
frivillige medarbeidere. På bildet ser dere noen av dem. Fra høyre sees 
DMIs leder Neville, regnskapsfører Matt, manager Brenda og Amy. 

Fra midten: Frivillige medarbeidere: døv australsk leder, Rod, fadder-
koordinator, Jenny med sine medhjelpere, Susan og Jeanette. Ikke med  
på bildet: Austin (Korea-relatert arbeid), Lill (norsk-relatert arbeid). 
Takket være stor frivillig innsats, holdes administrative kostnader nede.
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Jubileum er viktige milepæler ikke 
minst i koreansk kultur. De to siste 
ukene i april var Neville i Korea for  
å feire runde år for 
døvemenighetene i Kangwha og i 
Seoul. Det er viktig å gi Gud takken 
og æren! 

30-års jubileet på Kangwha gikk av 
stabelen først. Japanske Kumiko og 
hennes koreanske ektemann Doo 
Hyong Lee har ledet denne 
menigheten helt fra dens spede 
begynnelse. Kumiko (hørende) kom til 
Korea  som misjonær for DMI, og 
Neville sendte henne avgårde til 
Kangwha hver søndag. Han tenkte hun 
kunne bli til god hjelp for Doo Hyong 
Lee, den unge døve evangelisten som 
jobbet der ute. Det varte ikke lenge før 
de to ble kjærester og planla å gifte 

seg. Det ble bryllups-feiring både i 
Japan og i Korea, og sammen fikk de 
en viktig tjeneste blant døve på øya 
Kangwha. De sto også i spissen for å 
få et vakkert kirkebygg bygget der ute. 
Dengang var det langt på landet, men 
nå er øya blitt en fortsettelse av den 
store havnebyen Inchon. 

Det neste jubileet var midt i million-
byen Seoul. Døvemenigheten her var 
den fjerde vi startet, og nå fylte den 25 
år. Nåværende pastor, Park Kwang 
Chol (se bildet under), har vi kjent 
siden han var en ung gutt. Han og 
menigheten hadde laget en vakker bok 
om døvearbeidet fra de første årene og 
fram til idag. Gaven ble presentert til 
Neville under selve jubileums-
feiringen. En flott minnebok for oss 
begge. Den fyller oss med takk for 
årene som Herren ga oss i Korea!

Jubileumstur	  til	  Sør-‐Korea
Av	  Lill	  og	  Neville	  Muir

Doo Hyong Lee og Kumiko
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Fadder-‐	  og	  skolenytt
Av	  Lill	  Muir	  

Husker du Hastings? I over to år har 
venner i Norge støttet ham og en annen 
elev i Zambia. DMI har ikke egne 
døveskoler der i landet, så disse to døve 
guttene går på andre døveskoler. 
Forløpig er de de eneste barna som DMI 
støtter i Zambia. Skolegang er ofte 
kostbart i Afrika, og det gjelder særlig 
underhold for disse to guttene. Lewis, 
DMIs leder i Zambia, som var månedens 
portrettperson i forrige «KOM OG SE!», 
er kontaktperson for dem. Noe som til 

tider innebærer lange og dyre reiser 
for Lewis. Faren til Hasting er 
fremdeles i fengsel. Der ble han 
kristen. Han bekymret seg for den 
døve sønnen sin. På forunderlig vis 
fant faren vår adresse i Australia og 
skrev et brev der han ba oss finne 
gutten og om vi kunne hjelpe ham 
med skolegang. Etter mye leting fant 
Lewis og Neville fram til han. Nå har 
Hasting gått på skolen i to år og er 
blitt en flink elev. Meliza, den andre 
gutten som er svært funksjonshemmet, 
trives også på sin skole. Vi trenger 
snarest flere faddere for dem. Kan du 
eller gruppen din tenke seg  å hjelpe til 
med faste fadderbidrag kr 150, kr 200 
eller mer? Du kan selv velge beløpet. 
La oss høre fra deg! 

Internatet i Bacalod og på Samar
Grunnet myndighetenes nye krav, har 
lederne ved disse to internatene måttet 
sende elvene hjem og midlertidig 
holde stengt. Vi forsøker å hjelpe 
skolebarna med reisepenger. Mange 
bor  langt fra skolene de går på. Be 
for elevene i denne perioden og at 
myndighetene finner bedre måter å 
tilrettelegge for døve barn...  

Hastings
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.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Viktige	  meldinger!
Av	  Lill	  Muir	  og	  Gunnar	  Dehli	   	  	  	  	  	  	  DeTe	  trenger	  forbønn!

Tiden nærmer seg med raske skritt til neste internasjonale konferanse!
            Hvor: Seoul, Sør Korea         Når: 7. - 11. oktober 2014
DMIs første konferanse ble holdt i Davao på Filippinene, den neste i 
Chaing Mai, Thailand, så Mukono Uganda, dernest Alexandria Egypt og 
Stanwell Tops, Australia i 2011. Velkommen til Seoul, Sør Korea neste år! 
              Vi håper du blir med - begynn gjerne å spare penger nå!

DMIs	  sjeTe	  Internasjonale	  Konferanse

Misjonsreise	  Dl	  Afrika
Neville Muir og Gunnar Dehli vil reise sammen til flere land i Afrika denne 
sommeren. Fra den 15. juli til 22. august vil de besøke Zambia, Kenya, Uganda 
og Congo. Fokus for reisen vil blant annet være: 
• arbeide for døve som kan være uskyldig dømt, noen til døden og andre til 

livsvarig fengsel.
• besøke skoler og menigheter
• holde stor lederkonferanse for afrikanske døve ledere
• delta på leir for døve ungdommer
• utvikle strukturen for DMI-arbeidet i flere av landene

Lill og Neville planlegger en reise til Norge i oktober. Menigheter og grupper som 
ønsker besøk av dem mens de er her, kan melde fra til dem direkte eller til Gunnar 
Dehli (epost-adresser og telefon-numre på neste side).

Lill	  og	  Neville	  Muir	  Dl	  Norge

Misjon	  blant	  døve	  i	  Makedonia
DMI har begynt å støtte utvikling av et misjonsarbeid blant døve på Balkan, 
nærmere bestemt i Makedonia. Fram til nå har det ikke vært noe evangelisk 
arbeid blant døve der. De er en gruppe mennesker som kristen misjon ikke har 
nådd ennå. En menighet i Skopje og en håndfull unge kristne der brenner for å nå 
døve med evangeliet. DMI hjelper til, men vi trenger døve misjonærer der!
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• Takk for leirene som ble arrangert 
og for 25 filippinere som ble døpt!

• Be for dem som planlegger flere 
leirer at de må lykkes i å arrangere 
dem.

• Takk for vekst i DMI s arbeid i 
Norge. Be om at flere døve kan nås.

• Be for døvemenigheten i 
Damaskus, for beskyttelse og ledelse.

• Be for gode løsninger i forhold til 
myndighetene for skole- og internat-
drift på Filippinene.

• Be for Charles og hans 
operasjoner i India. 

• Be for økonomien i DMI at dette 
året kan bringe et stort løft for tiden 
fremover.

Bønnetemaer
Vi vil igjen informere våre givere om at 
vi nå har et tilbud der du enkelt kan 
tegne en AvtaleGiro for å støtte DMIs 
arbeid. Du kan enten trykke på denne 
AvtaleStraks-linken eller gå inn på 
DMI Norges nettsider: 
www.dminorge.no. Du kan velge 
hva av DMIs arbeid du vil støtte, og 
hvilket beløp du ønsker å gi. Oppgir du 
person-nummeret ditt, kan du også få 
skatte-fradrag.

Støtte	  til	  KOM	  OG	  SE!
Takk til firmaet Ludvig Kamperhaug as 
som støtter 
utgivelsen av 
KOM	  OG	  SE!

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/konf. senter:

1202 22 18407

«AvtaleStraks»

https://www2.solidus.no/as/RegistrerAvtale.aspx?ID=1174rrdZTUshRhx8R1BMUQ%3d%3d
https://www2.solidus.no/as/RegistrerAvtale.aspx?ID=1174rrdZTUshRhx8R1BMUQ%3d%3d
http://www.dminorge.no
http://www.dminorge.no
mailto:heidi.woll@dminorge.no
mailto:heidi.woll@dminorge.no
mailto:gunnar.dehli@dminorge.no
mailto:gunnar.dehli@dminorge.no
mailto:lill@deafmin.org
mailto:lill@deafmin.org
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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

Første mai traff vi igjen vår 
fantastiske medhjelper fra årene  
vi bodde i Sør-Korea fra 1978 til 
1991. “Oh Chipsa” ble hun kalt 
da, for hun var diakon i en av 
Seouls døvemenigheter. Nå bor 
hun og familien i Kanada.
Da vi begynte arbeidet blant døve i 
Seoul, kom det ofte unge døve som 
trengte overnatting eller et måltid mat. 
Vi trengte sårt en hushjelp, og på 
anbefaling fra kjentfolk begynte Young 
Ja å jobbe for oss. Hun ble langt mer 

Besøk oss på internett:

www.dminorge.no

enn en hushjelp! Hun var dyktig på 
mange felt og omsorgsfull, en person vi 
kunne stole på. Mannen hadde gått fra 
henne og deres to barn. Snart ble hun 
uten husvære, så Young Ja og barna 
flyttet inn hos oss. Hennes barn og våre  
lekte godt sammen. Hun behøvde ingen 
instruks for dagen. Hun visste med en 
gang hva som trengtes å gjøres. Young 
Ja lærte meg koreansk tegnspråk. Da 
Ian ble født med Downs Syndrom, ble 
hennes tegnspråk det viktigste for hans 
språkopplæring og utvikling. Nå er det 
hennes egne barnebarn som nyter godt 
av det. Datteren ble tegnspråktolk. Og 
sønnen fikk to funksjonshemmede barn 
som nå  lærer bestemors språk... et 
språk som tegner bilder bedre enn ord. 
Takk Gud at du brakte Young Ja til oss!

Young Ja - døv medhjelper

Bestemor med barn og barnebarn

mailto:post@dminorge.no
mailto:post@dminorge.no

