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Kjære familie og venner!
Til jul fikk vi et vakkert kubbelys med ordene, ”Gled dere i Herren alltid!” Først
nylig tok jeg det fram og satte det på bordet til glede ved hvert måltid. I dag våknet
vi med at entreen var dekket av vann. Til vår store forskrekkelse hadde vannet flytt
inn i flere rom. Det var bare et par cm, men skaden var stor nok. Vi har tørket gulv
og tepper i hele dag. Minnene går tilbake til den gangen internatet i Davao fikk en
hel meter skittent vann inn. Vårt problem var lite, men stort nok til å bli minnet om
en viktig lekse: ”Gled dere i Herren alltid!”

Innvielse i Davao
La oss takke Gud for at nybyg-get kan innvies den 26. august og be Gud bevare
barn og voksne i flyttesjauen og i nye omgivelser. Tilreisende fra Norge og
Australia blir med på åpningen. Hjelp trengs fortsatt til nedbetaling av lånet! Det er
nå nede i ca.300 000 kr. Merke tallongen ”Nybygg, Davao”.

Nyheter fra Burma
Takk for forbønn for lederparet i Burma! Winnie og Pa Lian fikk en velskapt datter
i juni. Nå har Cham, deres nye adoptivsønn, fått en søster. Neste måned reiser Pa
Lian til det øvre Myanmar på leting etter en ny medarbeider som kan få opplæring
og starte det så sårt tiltrengte arbeid blant døve i Kalay.
Dr. Van Cung Tum, initia-tivtakeren til døve arbeidet vårt i Burma er syk. Han har
komplikasjoner med diabetes og for høyt blodtrykk. Sykehusbehandling er for dyr,
i stedet blir han stelt hjemme av konen sin.

Sammen i Japan
Takket være David og Ruthies ønske om å gifte seg i Japan, fikk vi oppleve en
gledelig gjenforening med mange gamle venner. Samtidig fikk vi glede oss over
flere åpne dører til presentasjon av arbeidet.

Neville til Norge
I oktober skal Neville delta på to weekender for døve, først i Malaysia og så i
Norge. Nordisk og Baltisk bibelweekend skal være på Strand Leirsted ved
Sandefjord 15-17 okt. Neville blir hovedtaler og vil sette stor pris på forbønn.
Norges besøket strekker seg fra uke 41 til 43 hvor han vil være tilgjengelig for de
som ønsker en misjonspresentasjon i sin sammenheng. Private samlinger gir også
gode muligheter. Ta kontakt snarest med Heidi Woll på tlf 3331 9696 el. mobil 99
697 653, eller med Else Hasselgård tlf. 6936 5009.

Internasjonal konferanse
Fra 2-6 august 2005 arrangerer DMI sin tredje internasjonale døvekonferanse,
denne gang i Mukono utenfor Kampala i Uganda. Afrika er nå vårt største
arbeidsområde, og våre afrikanske medarbeidere og venner gleder seg til denne
store begi-venheten. La deg utfordre av deres iver i tjenesten, til tross for mangel på
midler. La deres glede smitte over på deg, og bli med oss til Afrika neste år! Vi har
også plass til noen hørende. For deg som er interessert i å bli med er det fint om du
kan gi oss et foreløpig svar. Benytt den vedlagteinnmeldingsblanketten og sende
den i utfylt stand til Else Hasselgård, Laurbæråsen 13, 1621 Gressvik.
Mer informasjon og bindende innmeldingsskjema følger senere.

Små-nytt fra Afrika
Menigheten i Nairobi har vokst for mye! Et takkeemne! Omkring 80 døve kommer
til gudstjeneste hver uke, men forsamlingslokalet romme bare 50. Be om en god
løsning på et positivt problem.
Josephat Mulongo, pastor i Nairobi, og Hebel Ouma, i vest Kenya, tar seg av tre
menigheter hver. For mye arbeid til for få arbeidere. Be for denne store og åpne
arbeidsmark!

Nedgang i inntektene
Årets første halvår har sett nedgang i inntektene til generell drift, også i Norge.
Dette er vanskelig for alle, ikke minst for skoler og studenthjem. Det dreier seg om
noe så livsnært som nok mat eller ei. Vi vil også få minne noen av våre faddere
som kanskje har glemt seg bort, å sende inn det lovede beløp. Ellers er vi
takknemlige for alle gaver store eller små! Alle bekker små gjør en stor å…Hjelp
oss å gjøre arbeidet kjent! Kanskje din ungdomsklubb, syklubb eller Bibelgruppe
kan bli en støttegruppe for KABD……
Vennlig hilsen Neville og Lill

