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Døvesenteret i Davao 
på Filippinene blir 
større. Et nytt tilbygg 
er i gang! Hovedbygget 
er blitt ti år. Nå må nytt 
kjøkken og spisesal på 
plass. Kostnaden er 
stipulert til kr 100 000. 

Norske givere bidro 
stort da nåværende døve-
senter ble bygget. Det 
står i dag stor respekt av 
utdanningen som gis her.  
Senteret har hatt en 

rivende utvikling og er 
nå  godkjent til også å 
undervise på collegenivå. 
Mer enn 100 elever og 
stab bor og spiser her. 
Det er ikke bare ledelsen 
som ser behovet for nye 
fasiliteter, også 
myndighetene krever det. 
Fasaden utvendig er klar, 
men  mye gjenstår inne. 
Gaver til prosjektet 
mottas med stor takk!

Davao	  DMI	  må	  utvides!	  
Av	  Lill	  Muir

Davao DMI. Fasaden på tilbygget ser fin ut, men mye gjenstår bakenfor.  
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Flere	  prosjekter	  
Av	  Lill	  Muir	  

DMI forsøker å oppmuntre 
lederne våre på de forskjellige 
feltene til å starte inntektsgivende 
prosjekter som både kan gi 
sysselsetting til døve og samtidig gi 
større økonomisk selvstendighet for 
DMI-arbeidet der. Foreløpig finnes 
de fleste prosjekter på Filippinene. I 
Cagayan de Oro der Jr Asuela 
jobber, driver de både griseoppdrett, 
grønnsaksdyrking og en gummi- og 
mangoplantasje. 

Enda en plantasje er planlagt, 
med produksjon av Falcata-trær. 
Allerede etter seks års vekst kan 
trærne felles og brukes i produksjon 
av papir og finér som kan gi så stor 
inntekt at det kan bære hele drifts-
budsjettet for DMIs arbeid i 
Cagayan de Oro. 

I Ligao, der den første døve-
skolen vår ligger,  har de også griser, 
gårdsdrift med dyrking av grønn-
saker og ris. I tillegg har de  kokos-
nøtttrær som kan høstes hele året. 
Flere småbedrifter er også blitt 
opprettet ved hjelp av mikro-finans.   

Dette er det nåværende “kjøkkenet” i Davao! Her kokes det hundrevis av 
porsjoner hver dag. Be om at midler kommer inn raskt for å sikre et godt 
tilbygg med trygge og gode fasiliteter for kokker, elever og øvrig stab. 
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Fadder-‐	  og	  skolenytt	  	  
Av	  Lill	  Muir

I mange av de landene der DMI 
arbeider, begynner språkopp-
læringen for døve egentlig først 
når de begynner på skolen. Fram 
til da har de fleste bare brukt 
hjemmelagde gester. Med inn-
læring av landets tegnspråk kan 
de knytte vennskap og komme inn 
i en sosial sammenheng.  

DMIs skole ligger i Ringa, et lite, 
unnselig sted i vestre Kenya. I dette 
distriktet bor det ualminnelig mange 
døve. Skolen har over 80 elever. Til 
tross for enkle bygninger og lite 
utstyr, regnes den som en av de beste 
døveskolene i landet. Mange døve 
herfra får høyere utdanning, både på 
videregående- og universitetsnivå. 
Flere har nådd lenger enn det de selv 
eller foreldre hadde trodd!  

Historien om Sylvia 
Sylvia er 20 år gammel og går på 
Wakiso videregående skole utenfor 
Kampala i Uganda. Hun ble født i 
Rwanda, der moren kom fra. Faren var 
fra Uganda. De var fem søsken, og 
moren døde da Sylvia var liten. Faren 
giftet seg igjen. Etter det tok beste-
moren hånd om barna. Da Sylvia var 
seks år, døde faren, og like etterat hun 
var ferdig med barneskolen, døde 
bestemoren. Det ble en vanskelig tid 
for henne. Det var ikke lett å finne 
penger til skolegang. Da oppdaget DMI 
henne blant de barna som trengte hjelp. 
Hun kom inn på Mulago døveskole. 
Hun fikk bo hos en gift kusine med 
ektemann og tre barn. 

Fjorårets beste elev ved DMI-skolen 
i Kenya sammen med sin mor. Hun 
gleder seg over at sønnen får gå på 
skole og gjør det så bra.

Sylvia utenfor hjemmet sitt i slummen.
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Huset var bittelite, og penger var det 
smått med. Så de spiste bare ett 
måltid om dagen.  
Skoleveien var lang, 2,5 km på tom 
tom mage var ikke lett! Leksene 
gjorde hun på DMI sitt kontor. Først 
sent på kvelden vandret hun hjem. 
Nå er det DMI som passer på at hun 
får mat og hjelp til vesentlige behov. 

Til tross for alt hun har opplevd, er 
Sylvia glad og fornøyd og svært 
takknemlig for støtten DMI gir 
henne via skolefond og fadderstøtte. 
I fritida er hun aktiv i DMIs ung-
domsteam. Drømmen er å starte 
egen bedrift og hjelpe døve barn som 
har hatt en vanskelig oppvekst, som 
henne selv.    

Bibelskolen	  i	  Uganda	  er	  godt	  igang

I tre år skal de ti bibelskole-elevene 
studere sammen i Kampala. Joyce, vår 
uslitelige, 73 år gamle rektor, fortsetter 
i jobben med samme entusiasme og 
glød som før. Hun gir av seg selv til disse 
kjekke ungdommene fra Uganda, 
Sudan, Burundi og Kongo. Be for dem 
og for deres spesielle behov som uten-
landsstudenter i Uganda. 

De	  som	  venter	  på	  Herren	  får	  
ny	  kraD!	  Jesus…	  	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jesaja	  40,31	  

Be også for dem som underviser, 
rettleder og oppmuntrer dem 
underveis!
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En	  beskjeden	  mann	  	  
Av	  Lill	  Muir

han var syk, hadde betydd så mye 
for døve i  den sammenhengen han 
sto i. Da han først kom til India, 
hadde vennene ertet og ledd av ham 
fordi han trodde på Jesus. Hans 
stille fremtreden og vitnesbyrd 
gjorde sitt til at flere forlot en sekt 
som særlig hadde påvirket døve. 
Hans sterke standpunkt mot av-
gudsdyrkelse fikk ringvirkninger. 
“Han var som lys og salt blant oss,” 
sier vennene.  

Nå skal Charles flytte til hoved-
staden Bujumbura og igjen jobbe 
på team med DMIs landsleder 
Fabien. Rwanda og DR Kongo blir 
også del av hans arbeidsfelt. Be for 
ham at alle hans behov blir dekket i 
denne flyttefasen.  

Charles Njejimana

DMI har mange flotte 
medarbeidere! Charles Njejimana er 
blant de som arbeider i all stillhet, 
også når han er under press og under 
vanskelige og farefulle forhold. 

Charles kommer fra Burundi, et 
lite land mellom Rwanda og DR 
Kongo og Tanzania. Da han var 
ferdig med Bibelskolen i Uganda og 
kom hjem, ble han med i DMIs 
lederteam i Burundi. En dag fikk han 
tilbud om et studiestipend i India. Vi 
gledet oss på hans vegne, men tenkte 
at vi kanskje kunne komme til å 
miste ham. Men Charles var trofast 
mot DMI, og i de tre studie-årene i 
India fikk han støtte fra DMI.  

I løpet av det første studieåret, 
fikk han hjernekreft bak øyet. Han 
ble operert og svulsten ble fjernet. 
Ikke lenge etter kom svulsten tilbake 
og han måtte opereres enda en gang. 
Da ble han forvirret og glemsk, men 
Gud førte ham igjennom. I dag er 
han helt frisk og tilbake i Burundi.  

Hvilken karaktersterk mann 
Charles var, fikk vi vitnesbyrd om i 
et brev som vi mottok fra en som ble 
kjent med Charles i India. Han 
forteller om hvilken fin innflytelse 
han hadde på sine døve venner. Hans 
sterke tro og overbevisning, særlig da 



6 KOM	  OG	  SE!	  -‐	  9.	  februar	  2015                                                                 

DMIs	  tverrkulturelle	  misjonærer	  
Av	  Neville	  Muir	  

DMI har flere tverrkulturelle misjonærer.  Jeremiah fra Kenya jobber i 
Uganda; Daniel, også fra Kenya, er misjonær i Tanzania.  

Choi Myong Eui fra Korea har arbeidet i Kina i en årrekke, og Kim Min Sim, 
også fra Korea jobber på Filippinene.  

Kumiko Nagasawa Lee er fra Japan og tjenestegjør i Korea. Fra Uganda er 
det et helt team som står til tjeneste i det Sørlige Sudan. Nord i Tanzania har vi 
et ektepar fra Uganda.  

Ben	  og	  Veronica	  
Av	  Neville	  Muir  

Ben og kona hans, Veronica, jobbet tidligere i 
Uganda. Nå har de flyttet til nordre Tanzania. Ben 
var evangelist i Uganda i mange år. Så giftet han seg 
med Vero, som tidligere hadde vært medarbeider for 
Daniel Njihia i Dar Es Salaam. De kjente Guds kall 
til å bli misjonærer i det nordre Tanzania, nær 
Victoria-sjøen og flyttet dit for et par år siden. I 
tillegg til menighetsplanting blant døve, har de også 
møtt åpne dører ved barneskoler og videregående 
skoler i distriktet der de bor.  Be for dem at de kan 
finne en passende tomt hvor de kan bygge kirke og 
samlingssted for døve i distriktet.

Flere har ønsket dåp. 
Her døper Ben nye 
troende i Victoria-
sjøen.

En stor gruppe ble døpt. Vero med en gruppe som hun leder. 
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Glede	  og	  sorg	  i	  Kongo	  	  	  	  
Av	  Lill	  Muir	  

Papy, evangelist og blivende pastor i Kongo er blitt forlovet og skal gifte seg. 
Han var lenge malaria-syk, og det hele ble utsatt, men nå kan han glede seg.  

En annen medarbeider, Jacob Ndovya, landslederen vår, kom nylig ut for en 
stygg motorsykkel-ulykke.  Han lå lenge i koma og er fremdeles på sykehus, 
men har nå kommet seg betraktelig. Heldigvis gikk det forholdsvis bra med 
medpassasjeren hans. En beruset mann kom plutselig ut i gaten rett foran Jacob. 
Det var ikke mulig for han å svinge unna. Dessverre døde mannen. Det var litt 
av en situasjon for en ung døv mann å komme ut for! Mange skulle betales, 
familien til avdøde, sykehusopphold, “avgifter” til politiet og jurister, og saken 
er ikke slutt ennå. Da Jacob lå bevisstløs på veien ble han frastjålet lommebok 
og telefon. Mer enn motorsykkelen, var det verst å miste telefonen! Hvordan 
skulle han nå få sendt sms til alle og holde kontakt med folk. Be for Jacob og 
hans unge familie og arbeidet de står midt oppe i. 

Prosjekt	  gris	  i	  Myanmar	  	  	  	  	  	  
Av	  Lill	  Muir	  

Her er den nye grise-”bingen” 
ved DMIs døveskole i Kalay i 
Myanmar. Elevene synes det er 
veldig spennende med grisene. 
Ikke bare det, men målet er at 
dette skal bringe inn ekstra 
inntekt til skolen, og elevene får 
se griseoppdrett på nært hold. 
Ved  å opprette inntektsgivende 
prosjekter, oppmuntrer vi feltene 
våre til å bli selvhjulpne. Vi 
bygger opp  lokal bærekraft.
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Temahelg	  om	  Guds	  Farshjerte	  
Av	  Gunnar	  Dehli

At Gud er en Far som dypt og 
inderlig er glad i oss, er ikke 
like klart for alle. Men det kan 
erfares. Da oppdager vi også at 
vi er ekte, fullverdige sønner og 
døtre av Ham. 

Dette var temaet for en weekend-
samling i Andebu i Vestfold som DMI 
Norge arrangerte. Fra ulike steder i 

landet kom døve for å være med på 
en intensiv samling med mye 
undervisning fra fredag til søndag.  

For første gang ble det arrangert 
en helgesamling for døve med dette 
temaet.  Mange gjorde nye opp-
dagelser under disse dagene og sa at 
de satte stor pris på dette initiativet.  

Tomaskirken ved Signo i Andebu 
var en flott ramme for arrangementet. 

Over 25 personer meldte seg på Farshjertehelgen i Vestfold.
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www.jolstad.no Ulvenveien	  102,	  0581	  Oslo	  	  
Tel:	  22656050

BAACO AS 
POSTBOKS 10 - 3478 NÆRSNES

Johansen Automotive  
Company AS 
Postboks 5817 Majorstua, 
0308 Oslo-Norway
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Tre	  uskyldig	  dømte	  i	  fengsel	  i	  Zambia	  	  
Av	  Neville	  Muir

DMI har kontakt med tre unge døve menn som sitter i Kabwe Maximum 
Security Prison, et av Zambias strengeste fengsler. For en tid tilbake engasjerte 
vi en av landets kjente jurister til å ta på seg saken og jobbe for å få frikjent 
disse tre. Vi tror at disse mennene ble dømt for udåder de aldri har begått. En av 
dem har fått en livstidsdom og to er dømt til døden ved henging.  

Juristen som vi engasjerte, var ikke særlig aktiv i begynnelsen, men endelig 
er han klar til å bli med ut til fengslet sammen med blant annet Gunnar Dehli og 
Neville Muir nå i februar. Denne prosessen blir kostbar for DMI, og ikke vet vi 
hvordan vi kan dekke disse utgiftene, men for disse guttene er det et spørsmål 
om å få beholde livet og å få leve i frihet. Be for denne situasjonen!  

Send gjerne et kort eller et brev på engelsk for å oppmuntre dem!  

De døve fangenes navn: 

Immanuel Banda (livstidsdom) 
Jairry Lupiya, (dødsdom) 
Maimbo Kombe (dødsdom) 

Addressen:  

Maximum Security Prison,  
P.O:Box 80915 
Kabwe 
Zambia 

Hjemme	  i	  Australia	  	  
Av	  Lill	  Muir	  

Vi takker Gud for at Neville Muirs kreft er 
borte! Den tredje februar tok han en skulder-
operasjon for høyre skulder. Nå går han med 
armen i slynge, mens ‘kona’ blir fast sjåfør en 
tid fremover. Ellers er Lill aktiv på flere 
fronter. Her sammen med døve venner.
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Bønnetemaer

Nå kan du få mer skattefritak 
for gaver til DMI Norge! 
Staten har forhøyet beløpet den enkelte 
kan trekke fra på selvangivelsen.  
I 2015 kan du få trukket fra gaver 
inntil 20.000 kr. (40.000 kr. for 
ektepar).  
Send oss ditt personnummer, så ordner 
vi med skattefritak for deg! 
Vi har også en Avtalegiro-ordning. Du 
kan enkelt ordne det ved å trykke på 
denne AvtaleStraks-linken eller gå 
på DMI Norges nettsider: 
www.dminorge.no. Du kan velge 
hva du vil støtte av DMIs arbeid, og 
hvilket beløp du ønsker å gi. Oppgir du 
personnummeret ditt, kan du få skatte-
fradrag. 

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

Skattefradrag	  for	  
gaver	  til	  DMI	  Norge• Be for byggeprosjektet i Davao!

Og de mange andre prosjektene! 

• Be for de tre døve i fengsel i 
Zambia at de kan få friheten tilbake. 

• Be for kristne døve i Norge, for 
gode relasjoner og fellesskap. 

• Be for DMIs skoler, elever og 
stab!   

• Be for DMIs arbeid i de mange 
land, og for reisene Gunnar Dehli og 
Neville Muir skal ha i år.  

• Be for DMI i Egypt og i Syria om 
Guds fred og beskyttelse.  

• Takk for Nevilles siste kreft-
resultat! Be om at skulderen blir bra.  

• Be for Jacob i Kongo at han blir 
helt frisk, og arbeidet går framover. 

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


10                                                                    KOM	  OG	  SE!	  -‐	  9.	  februar	  2015

Postadresse: 
Pb 19 Bekkelagshøgda,  
1109 Oslo


Org.nr: 884 690 
242

Besøksadresse: 
Kongsveien 82,  

Månedens	  portrett	  
Av	  Lill	  Muir

Besøk oss på internett:

www.dminorge.no

- De som var med på DMIs 
konferanse i Seoul ifjor, husker 
Grace fra Melbourne og hen-
nes smittende smil! Hun er fast 
frivillig tolk i menigheten. Her 
forteller hun litt om seg selv: 

Jeg ble født i Kuala Lumpur i 
Malaysia. Mor og far er kristne, 
likeså jeg og søsteren min. Halvannet 
år gammel flyttet vi til Australia. I 
1997 ble vi aktivt med i samme kirke 
som Lill og Neville Muir. Det var 
alltid fascinerende å se Neville tolke! 
Helt siden jeg var liten og så på 
barneprogrammene på TV med 
australsk tegnspråk “vindu” på 
skjermen, ble jeg interessert i tegn-

Grace Broadbent - døvelærer

språk. Susan Shannon, som er døv, 
tilbød seg å starte opp en tegnspråk-
klasse hvor jeg og noen få andre var 
med. Jeg tok tegnspråk på videre-
gående og på universitetet fram til 
2005. Samme år ble jeg frivillig 
medhjelper på Døve-olympiaden i 
Melbourne, og ble også med på DMI 
team til Filippinene for å hjelpe til på 
påskeleirene det året. Det var en stor 
opplevelse å møte DMIs medarbeidere, 
lærerne og barna og se arbeidet som 
jeg hadde hørt så mye om.  Jeg frydet 
meg over å være sammen med barna 
og få lære enda et tegnspråk!   

Jeg er utdannet engelsklærer for 
videregående. Omsider ble jeg lærer 
for døve i 2012.  Av de 32 elevene på 
døve-enheten ved skolen, er jeg lærer 
for en gruppe på seks, kjekke, elever. 
Gud åpner dører for oss i rett tid! Det 
året jeg ble døvelærer, var det flere 
døve som kom til gudstjenestene våre, 
og de fikk jeg tolke for. Takket være 
dem lærer jeg stadig mer! Mannen min 
og jeg håper å reise til DMI 
konferansen i Norge i 2017. Vi gleder 
oss til å treffe dere vi ble kjent med i 
Seoul og mange flere! 


