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Kjære familie, venner og kjente!
Hjertelig takk for sist til alle vi fikk møte i Norge denne gangen! Takk for
tilrettelegging av møter! Vi ble velsignet og oppmuntret på mange vis!
Misjonsdagen ble en fin opplevelse for døve og hørende som kom sammen for å bli
inspirert til tjeneste. Kontakten med døve og døves menigheter ble kjærkomne
opplevelser.
Mamma/mormor Gerd Martinsens 90 års dag ble et høydepunkt. Hun har alltid
ivret for misjonsarbeidet blant døve. Mer enn gaver til seg selv ønsket hun gaver til
DMI. Foreløpig er det kommet inn over 22000kr på denne måten. En hjertelig takk
til familie, venner og kjente som har bidratt så sjenerøst!
Med såkalte ”verden rundt” flybilletter, har vi denne gang reist veien om USA også
med misjonspresentasjoner. Hvor vi er forsøker vi å fremme døves sak og fortelle
om det som Gud gjør i våre dager i de forskjellige land blant denne
befolkningsgruppen. Innen vi er vel hjemme i slutten av oktober har vi fått delta på
omkr. 20 samlinger tilsammen. Vi takker for all gjestfrihet! Takken går også til
Gud for helse og krefter på reisen.

”Kom over og hjelp oss!”
Disse ordene som apostelen Paulus ble møtt med, har også vært vår utfordring
mang en gang. Det er alt gått to måneder siden konferansen i Uganda. Likevel er
det vanskelig å glemme mange av inntrykkene derfra. Et av disse var vårt møte
med døv blinde elever på Ntenda offentlige døveskole i Kampala, Uganda. De ble
ledet inn i salen for å delta på gudstjenesten, men hadde ingen til å tolke for seg.
Det var bare en lærer til de 10 døvblinde elevene, og hver elev ville trengt egen tolk
for å få utbytte av samlingen….

Afrika
Ntenda offentlige døveskole har over 200 døve elever. En av våre medarbeidere,
Fred Mutagulwa, har ansvar for Kristendomsundervisningen og for gudstjenestene
her. Han betjener også en gruppe voksne døve i nabolaget. En hørende menighet

like ved har gitt oss et bygg, dvs. en gammel vanntank, på deres tomt til bruk for
disse samlingene med voksne døve. Bygget er ubrukelig slik det nå ser ut, men med
litt ekstra penger og arbeidsinnsats, kan det fort bli omgjort til en liten kirke. Tyske
døve ga en gave til dette formålet etter konferansen i Uganda. Susan, døv deltager
fra Australia, vil prøve å samle inn mer ved en grillfest hjemme hos seg. Fortsetter
”ringene i vannet” på denne måten, så er kanskje kirken klar til bruk utpå nyåret….
Møtelokalet til døvemenigheten i Nairobi er for lite. Det rommer bare 60 personer.
De har fått hjelp til å leie et ekstra rom slik at de kan utvide møtesalen. Nå får de
flere sitteplasser til de 150 døve som kommer. Mange vil glede seg over å slippe å
stå under gudstjenesten som kan vare i 2-3timer.

Asia
I Asia er det også ting å glede seg over. Vi er forsiktige med omtalen av arbeidet i
Kina, men vi kan ikke la være å fortelle at 22døve nylig er blitt døpt og det etter at
politiet hadde kommet på inspeksjon! Gud tok bort frykten og ga i stedet glede og
mot til helhjertet tro.

Fjernadopsjon
Takk til deg som har meldt deg på som ny fadder! Glem ikke å oppgi navnet ditt og
merke gaven ”fjernadopsjon”, ellers blir den brukt til generelle utgifter.
Fadderordningen gir oss forutsigbare gaver til skole- og internatdrift. Det er en
svært viktig del av arbeidet med å gi døve barn og unge språk og en fremtid for
livet. Vi sender ut et eget fadderbrev , foreløpig to ganger i året. En hjertelig takk til
Marit Aares Aamodt som har sagt seg villig til å fortsette som norsk koordinator for
fjernadopsjon enda en tid! Be med oss om at mange flere kan ta på seg fadder
oppgaven!
Takk for forbønn og gaver til arbeidet! Vi takker Gud for dere!

Vennlig hilsen Neville og Lill

