
 

Stiftelsen Kristent Arbeid Blant Døve - I samarbeid med DMI 

Oktober 2003 

 
Fra det internasjonale drøftings møtet i august. 

Kjære familie og venner! 

“Gå ut i all verden!” Dette var det pålegg Jesus ga vennene sine for snart 2000 år 

siden. Han gjør det samme idag for å bringe lys i mørket; frelse, glede og trøst der 

det ikke er håp. I takk til Ham er det mye som skjer fra dag til dag i de 12 landene 

vi arbeider i. 

Siste nytt 

Gled dere med oss over de 27 døve unge menneskene som ble døpt på Filipinnene 

siste søndag i august. 16 kom fra elevhjemmet i Davao og 11 fra Digos, to timer 

sørover derfra. I Digos har vi et nytt arbeid der en filippinsk og en koreansk 

medarbeider jobber isammen. 

Tallet på barn som nå bor i det gamle elevhjemmet i Davao er øket til 75 pluss stab. 

Fortsett å be for byggingen av det nye bygget. Husk vi har en flott 

prosjektbeskrivelse tilgjengelig for dem som skulle ønske den! 

Aslaug Kristiansen er tilbake på Filippinene sammen med sin filippinske 

medarbeider Febe Gavia. Det blir store forandringer i det arbeidet i de kommende 

månedene, så husk dem i bønn. 

Bønneemner 

 Takk til alle givere og forbedere 



 Misjonærer og døve medarbeidere 

 Reisevirksomhet i oktober og november 

“Drømmehuset” i Burma er betalt og nå i oktober ble det overdratt til vårt arbeid. 

Medarbeider Palien og familien kan flytte inn etter en del reparasjoner. Paliens mor 

døde dessverre før hun fikk oppleve bønnesvaret. Bygget skal settes istand til bruk 

som kirke, senter, hjem og hoved- kvarter. Kontakt med en ny gruppe døve nord i 

landet er opprettet. De har vokst opp uten noensomhelst tilbud. Noen av dem visst 

ikke engang sitt eget navn! De strålte av glede over møtet med Palien, Neville og 

en ung koreaner som var med. “Når kan dere komme? Kan dere begynne med det 

samme!” spurte de. Be for dem! 

Nyheter har kommet oss i hende fra Kina om innvielse av en døv evangelist,om 

døve som samles og er ivrige etter å lære mer. 

I Uganda har vi startet den eneste videregående døveskole i landet med fire elever 

foreløpig. 

Døves behov 

Mer enn noen annen befolkning trenger døve å møtes ansikt til ansikt for å snakke 

sammen, planlegge og diskutere saker og ting. Tegn og ansiktsutrykk er uhyre 

viktig! Derfor innebærer dette arbeidet mye reising. Fra de siste reiserapportene, 

blir vi igjen gjort oppmerksom på de enorme behov vi står overfor: menneskelige, 

materielle og åndelige. Bønn om hjelp strømmer inn. Takk forat dere er med å 

hjelpe oss å hjelpe! 

Reisevirksomhet 

I oktober og november er flere på reisefot. Jeg, Lill, reiser til Norge og blir der fra 

11 - 26 okt. Kontakt nummer er 93067664. En drøm går i oppfyllelse: mamma blir 

med til Australia og feirer jul med oss! 

Joshua og Joycelyn Asuela har fått en reise til USA. De besøker familie og 

menigheter for å styrke støtten til arbeidet i Davao. 

Neville reiser til Uganda og Kenya i november. 

Ny organisasjonsstruktur 

I fem dager i august satt vi 12 delegater fra ulike land i møte rundt stuebordet vårt 

for å komme fram til en bedre struktur for å ivareta dette verdensomspennende 

arbeid. Vi opplevet en enestående enhet og vi tror ved Guds hjelp at vi landet på det 

rette, nemlig en nettverksstruktur der giverland og mottakerland, hørende og døve 

vil stå på lik linje. Målet er å ha alt klart ved neste internasjonale konferanse i 



Afrika i 2005. Be for oss at vi kan gjøre KABD og samarbeidspartner DMI slik at 

vi enda bedre kan tjene verdens døve befolkning og at det som gjøres blir Gud til 

ære og mennesker til gavn. 

For mer informasjon, besøk gjerne KABD på vår nettside: http://kabd.deafmin.org/ 

En hjertelig takk til alle for forbønn, trofaste gaver og omsorg! 

Vennlig hilsen Neville og Lill 
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