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Utenlandsbesøk er topp 
for elever og lærere  på 
DMIs døveskole i Kalay. 
Det er noe som ikke 
skjer så ofte ...  
  Skolen ligger langt nord-
vest i landet og reisen dit 
kan bli ganske kronglete 
om flyene ikke går.  
I februar fikk skolen 
besøk av en gruppe fra 
Australia, noen døve og 
noen hørende. En lærer 
fra døveskolen i 

Melbourne var også med. 
Bedre kunne det ikke bli! 
Det bor spesielt mange 
døve i denne delen av 
landet. Døve voksne her 
har ikke fått noen til-
rettelagt undervisning og 
bruker bare hjemme-
lagde tegn. Våre elever i 
Kalay er første generasjon 
døve i regionen som lærer 
tegnspråk og får skikkelig 
skolegang! En gledelig 
utvikling! Det nytter å 
drive skole... 
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DMI-skolen i Myanmar -!
nytt navn og mange aktiviteter!!
Skolen i Kalay har fått et nytt navn som 
vi ved første øyekast ikke likte. Navnet 
uttales “Muirs” skole og betyr på deres 
språk “en lykkelig plass”. Altså heter 
den nå “Lykke-plassen skole”, og det er 
virkelig et gledens sted! 
 Skolen har vokst til ca. 35 elever. 
Engelsk er også kommet på timeplanen 
nå, og inter-essen er stor for å lære 
fremmede tegn. Elevene har vært med på 
«sangoppvisning» på tegnspråk i en 
lokal kirke og i en landsby i nærheten. 
Det er blitt tradisjon å holde påskeleir 
for døve på skolen. Da deltar også flere 
fra døvemenigheten i landsbyen Pintaw 
Oo. Drama er populært, og er en fin 
måte å uttrykke påskebudskapet på. For 
bare noen få år siden ville en slik 

Begeistring over ny ball

samling vært helt utenkelig. Takket 
være det nye skolebygget og en 
engasjert stab, kan vi glede oss over 
det som nå skjer for døve i denne 
delen av Myanmar. For dem er dette 
virkelig blitt et lykkelig sted. 

To elever i Kalay og en døvetolk fra Australia lærer hverandre nye tegn
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Fadder-‐	  og	  skolenytt	  
Av	  Lill	  Muir	  

Ta gjerne kontakt med Tove Selsø  
vår fadderkoordinator  
om du vil bli fadder! 
Vi trenger mange 
flere. Kanskje en 
gruppe kan slå seg 
sammen og ta på seg 
ett fadderskap i felles-
skap. Tove nås på 
mobil: 994 15 707.

Fest ved skolesenteret for døve i Davao!
Hvert år i forbindelse med Valentin-dagen i februar, arrangeres det en stor 
forestilling på senteret i Davao. Dette året var intet unntak. Som vanlig var det 
fullt hus, med gjester fra både inn- og utland. Gabriel, en av elvene på skolen, er 
blind (midt på bildet i blått). Han deltok i oppvisningen sammen med de døve 
barna. Masse øving skal til! Det er imponerende hva de får til. Må oppleves!

Unge festdeltakereFadderkoordinator

Stor Valentin-feiring på Filippinene
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Øya Samar og Rodels arbeid!
Dere husker storstormen Haiyan og 
dens ødeleggelser på Filippinene 
ifjor. Neville Muir var nylig på 
besøk hos Rodel, DMIs leder i 
Samar. Elevhjemmet trenger en 
overhaling etter stormen, men de 
bruker likevel slik det er. Et halvt år 
etter ødeleggelsene ser det like ille 
ut, milevis omkring og mye 
jordbruk og infrastruktur er ødelagt. 
Mange frykter for fremtiden.  
Be om at døve kan få skolegang og 
at forbedringer snart er underveis!

Bibelord:	  

«Legg	  din	  vei	  i	  Herrens	  hånd,	  stol	  
på	  han,	  så	  griper	  han	  inn.”	  	  

Salme	  	  37,	  5

Andre nyheter:!
Kim og Albert er driv-
kraften bak elevhjem, 
døvemenighet og flere 
andre tiltak for døve i 
Bacolod og omegn på 
Filippinene. 13.juli 
feirer de at det er10 år 
siden starten av virk-
somheten. Begge er 
døve, hun fra Korea, 
han fra Filippinene.

Generasjonskifte i Ligao 
Chi Luna som har vært leder for DMIs 
skole- og prosjektsenter i Ligao på 
Filippinene, har gått av med pensjon etter 
20 års tjeneste. Nye, dyktige ledere fra 
staben har nå overtatt etter henne.

Vil du bli med på arbeidsteam? 
Barry Cutchie, en pensjonert pastor fra 
Australia har ledet utallige team til 
Filippinene. Han legger planer for nytt 
teamoppdrag i september. Denne gangen 
blir det til Davao Skolesenter. De trenger 
hjelp til å reparere bygget. Om dette er av 
interesse, ta kontakt med Gunnar Dehli.Lill Muir kommer til Norge  

fra 11.5-9.06. Hun ser fram til å 
treffe gamle og nye venner!   
Ta kontakt på SMS 930 67 664 
eller+61 423 771 244. Ønsket er å 
utvide DMIs kontaktflate. 
Kan du hjelpe? 

Skog rasert og fartøy på land

Kim og Albert - 

utholdende og 
visjonære
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Mikrofinans	  og	  nye	  arbeidsplasser	  for	  døve	  	  
Av	  Lill	  Muir

Bing, DMIs mikrofinans koordinator i Ligao!
Bing Medes heter damen som har ansvar for en 
rekke av DMIs mikrofinans prosjekter på 
Filippinene. Hun driver både mikrofinans-bank og 
arbeids-formidling.DMI ønsker å få opprettet slike 
prosjekt mange steder. Det er viktig for de døve her 
å ha noen som bakker dem opp i sin søken etter 
arbeid. Flere voksne døve i Ligao og området rundt, 
har funnet arbeid takket være Bings prosjektledelse.

Cristy på Filippinene er en 
av flere døve som har fått 
mikro-lån, og som nå 
tjener litt ekstra til eget og 
familiens underhold. Hun 
driver en liten nær-butikk 
og kan passe datteren sin 
samtidig. Hun selger nøtter 
og desserter til folk på 
gaten der de bor, og hvor 
mange kommer for å 
handle.

Lærerskolestudent!
Når døve studenter i 
Uganda er ferdig med 
lærerskolen eller 
tilsvarende studier, tar de 
ofte en øvings-jobb uten 
betaling for å få nok 
praksis i læreryrket. Denne 
studenten livnærer seg 
med litt jordbruk på si.

Cristys mikrofinansierte dessert-butikk

Uganda: døv lærerstudent + døve elever = trivsel

Bing - en arbeids-skaper
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  !
.   

Meld	  deg	  på	  til	  konferansen!	  Det	  er	  enda	  plass!	  
En	  opplevelse	  av	  de	  sjeldne	  -‐	  både	  for	  døve	  og	  for	  hørende!

DMIs 6te internasjonale konferanse 
Hvor: Seoul, Sør Korea         Når: 7. - 11. oktober 2014 

Kostnad: kr 2800 for kost og losji  
Send utfylte skjema til DMI Norge i posten eller på e-post til 

gunnar.dehli@dminorge.no 
Tidsfrist for påmelding er 30.juli  

Merk egen konto for konferanseavgift : 1202 57 79949

!Fyll ut det norske skjemaet, så hjelper vi deg med registreringen!!
Navn:.............................................................................. Mann / Kvinne!
Døv:…………..!
Hørende:……..!
Tunghørt:……..!!Nasjonalitet:............................................................................................!!E-post:.....................................................................................................!!Ønskes utstillingsbord / salgsbord:.... Ja....  (sett sirkel rundt “ja”)!
Ønsker å presentere mitt/vårt arbeid: Ja....  (sett sirkel rundt “ja”)!!Rom (Sett kryss for det du ønsker) !
     Tomannsrom..........   !
     Standard rom..........!!
Turistturer etter konferansen!
    Tur til turistøya Jejudo.......kr 2500 !
    Den sør-koreanske halvøya og opplev noe av DMIs arbeid …..kr 1560!
    Local sightseeing i Seoul...kr 1850!!
Konferansegebyr pr. person:!
    Standard pris      (mottatt etter 31.mai).....kr 2800   
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Bønnetemaer
Som du kanskje har lagt merke til når vi 
har presentert den internasjonale kon-
feransen i år i Sør-Korea, så er dette et 
jubileums-arrangement. Det har nå gått 
35 år siden Neville og Lill Muir startet 
misjonsarbeidet blant døve, nettopp i 
Sør-Korea. Fra den spede begynnelsen 
med 4 døve koreanere, har dette vokst 
til et misjons-eventyr. Alt er basert på 
gaver fra folk som vil støtte. Vil du gi 
en jubileumsgave? Behovet er stort! 

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

En	  jubileums-‐gave?
• Be for DMIs 6te internasjonale 

konferanse, for årets arrangører i Sør 
Korea og for de som planlegger 
reisen.  

• Be for Lills opphold i Norge fra 
11. juni - 9.juli, for fruktbare 
møtepunkt 

• Takk og bønn for alle våre ansatte 
og frivillige medarbeidere! 

• Be for elever og lærere ved DMIs 
skoler og internat!  

• Glem ikke døve i Egypt og Syria, 
be om beskyttelse i en tid full av frykt.  

• Be spesielt for Rodels arbeid på 
Samar blant døve barn og unge i svært 
enkle og tildels raserte omgivelser.  

• Takk og bønn for Kim og Albert 
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Else Marie Hasselgård er godt 
kjent for mange. Else og ekte-
mannen John ble frivillige 
medarbeidere like etter opp-
starten av døvearbeidet. Etter 
Johns død, fortsatte Else med 
oppgavene alene. 
Da Lill og Neville Muir reiste til Sør-
Korea i desember 1978, trengte de 
noen til å ta oppgaven med regnskap 
og utsendelse av nyhetsbrev. Først tok 
det Lills mor seg av det. Siden hjalp 
flere andre til, men ingen holdt på så 
lenge som Else. 

Postadresse: 
Pb 19 Bekkelagshøgda,  
1109 Oslo


Org.nr: 884 690 242


Besøksadresse: 
Kongsveien 82,  
1177 Oslo


post@dminorge.no

Månedens	  portrett	  
Av	  Lill	  Muir

Besøk oss på internett:

www.dminorge.no

Da John, som var bankmann, ble spurt 
om å ta på seg regnskapet, svarte han ja 
med en gang. De drev hjemmekontor 
for det som dengang het Kristent arbeid 
blant døve, og satt i en årrekke i vårt 
styre. Når folk ringte, var det en 
vennlig dame med Kristiansandsdialekt 
som svarte. Da John døde og Else 
fortsatte alene, fikk hun ofte venner fra 
Frikirken til å hjelpe seg.  
Else er gjestfriheten selv, noe mange av 
oss fremdeles nyter godt av. Hun har 
hatt utallige samlinger i sitt hjem. Else 
er blitt 76 år gammel og er fremdeles 
den personen i Lills hjemby Fredrikstad 
som står DMIs arbeid aller nærmest. 
Hos Else er det alltid gode råd å få og 
omsorg “til tusen”. Forbønns-tjenesten 
de siste 35 årene må ikke glemmes. 
Hun var med på vår første inter-
nasjonale konferanse i Davao i 1999, 
en opplevelse av de sjeldne! Fremdeles 
følger hun ivrig med i alt det som skjer 
innen DMI. Vi takker Gud for deg, 
Else! Takk for lang og trofast innsats! 
Gud har nedlagt en spesiell omsorg for 
DMIs arbeid i hjertet ditt, noe vi alltid 
vil være takknemlige for.

Else Hasselgård - døves venn 
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