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Kjære familie og venner! 

Forleden dag leste jeg følgende i Salme 10, “Herre, du hører hva de hjelpeløse 

ønsker. Du vender øret til og gir dem mot”. Da gikk tankene til Daniel, misjonæren 

vår i Tanzania. 

Tanzania 

Daniel Njihia, en tunghørt mann fra Kenya reiste til 

Tanzania som misjonær for DMI i 1999. Jane, konen hans 

og to av barna kom etter i 2004, så nå har de endelig sin 

tjeneste sammen. Daniel har bygget opp den første 

døvemenigheten i Dar es Salam som nå teller omkring 50 

døve. De har ikke noe kirkebygg, men får låne gratis et 

lite rom i den lutherske kirken. DMI har dessverre ikke hatt kapasitet til å yte mer 

enn det absolutt nødvendige til Daniel og flokken hans. Mange er arbeidsledige. 

Likevel har de hatt visjoner for fremtiden! 

De har ønsket seg et skredderi så noen kunne sysselsettes. Overskuddet skulle gå til 

å lønne døve evangelister så flere døve kunne nås. Men hvor skulle pengene 

komme fra? Her er det Anne Torhild Omland Skog kommer inn i bildet. Hun og 

familien hennes har bodd i Tanzania i ett år. Anne tok kontakt med Daniel og 

oppdaget fort behovene! Hun jobbet fram et prosjekt sammen med 

misjonskontaktene i Trondheim Frikirke. 

1ste mai i år ble det på Misjonsmarsjen i Trondheim samlet inn kr 14 669,50! 

Beløpet blir oppstarten til “Daniels skredderi”. Hjertelig takk Anne Torhild og 

Trondheim Frikirke som har gitt Daniel og vennene nytt mot! 

Korea 

Nevilles bursdagsfeiring i Korea ble en uforglemmelig opplevelse! Våre koreanske 

medarbeidere hadde planlagt dette i flere år! Bursdags gaven var to vakre 

koreanske drakter. Omkring 150 venner, de fleste døve, samlet seg til et enestående 



flott program. En takkefest for hva Gud har gjort og forventning til hva Han vil 

gjøre i fremtiden. Døve pastor Do Hyong Lee ledet festen og konen Kumiko tolket. 

De var også vårt gode vertskap. Han minnet oss om Ordsp31,8. På koreansk står 

det, “Åpne din munn for den døve! Tal saken for dem som holder på å gå til 

grunne!” Vi lar denne utfordringen gå videre til våre lesere… 

 
Er vi ikke fine i nye hanbok! 

Bønneemner 

 Uganda konferansen! Foreløpig 8 fra Norge 

 Daniel og arbeidet i Tanzania 

 Korea og visjonen videre 

 Sysselsetting for døve 

Store utfordringer! 

Vi takker Gud for den vekst DMI har fått ha i årenes løp! Samtidig gir den oss 

stadig flere utfordringer både økonomisk og sosialt. Av sosiale foretak har vi 

opprettet skoler og elevhjem for døve, noe som fremdeles er store og umettede 

behov. 

Et like stort behov er sysselsetting. Daniel og flokken hans i Tanzania er et typisk 

eksempel på døves liv i mange land. Å finne jobb er ofte svært vanskelig. Vi håper 

å jobbe mer med sysselsetting i tiden framover. Be om ppfinnsomhet 

både hjemme og ute! Kanskje er det flere initiativtakere som Anne Torhild? Alle 

gode ideer mottas med takk! 

Filippinene 

Den siste av leirene i april ble holdt i det nye elevhjemmet i Davao med 229 

deltagere. Femten ble døpt i “kirken på taket”. Gled dere med oss! 

Reiser og Norgesbesøk 

Reiser til feltene er veldig nødvendig ikke minst for å møte døve medarbeidere og 

samtale på tegnspråk. Kommunikasjon er langt mer møysommelig i skrevet form. I 



tillegg kommer reiser for å gjøre arbeidet kjent. Nå gleder vi oss til Norgesturen i 

september/oktober! 

Først til åpent hus for mormor den 24.september. Den 1.oktober arrangerer DMI en 

hel misjonsdag i Oslo. Det er også mulig at vi kan komme til Bergen og 

Trondheim. Vennligst kontakt Else Hasselgård på tlf.69365009 om dere ønsker 

besøk. Reiseruta kommer i neste brev. 

En hjertelig takk for gaver og forbønn!  

Med vennlig hilsen Neville, Lill og familien 

PS: Kjære faddere! Husk å skrive navn og øremerke gaven din 

“Fjernadopsjon”! 

 


