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“På den dag skal de døve høre bokens ord.” – Jesaja 29,18
Juni 2007

Kjære familie og venner!
Denne gangen legger vi ved et familiebilde som
ble tatt mens mormor var på besøk hos oss i
Australia. Hun har i årenes løp vært aktiv på
flere måter i arbeidet. Hun går i sitt 92. år, men
følger med på alt med levende interesse.
Sønnene våre har nå sine egne jobber å passe,
men er også tilgjengelige med frivillig innsats.
Det samme gjelder deres kjære koner. Vårt
første barnebarn, lille Noelle, er til glede for
oss alle! Vi håper bildet kan være med å minne dere om å be for døvearbeidet på de
fem kontinent og for oss som forsøker å lede og inspirere til fortsatt innsats.
Internasjonal Døvekonferanse
DMIs 4. storsamling finner sted i Egypt i tiden 1-5 okt, 2008. Hensikten er i første
rekke å la våre medarbeidere møtes og bli oppmuntret, men vi setter alltid pris på
også å få med andre døve og hørende deltagere. Hovedtemaet blir ”Bygg på muren
uten skam.” Neh. 2:17. Inkludert overnatting, måltider og dagstur, koster oppholdet
omkr. kr 2000,- (US$300). Reiseforsikring, flyreise og eventuelt turer etter
konferansen kommer utenom. Vennligst si ifra allerede nå om du kan tenke deg å
bli med. På dette tidspunkt er dette ikke en bindende påmelding. Men den gir oss et
foreløpig anslag over hvor mange vi kan forvente kommer. Send oss noen ord på
mail, sms eller tlf, så sender vi deg en konferansebrosjyre! Ønsker du å hjelpe en
medarbeider med reiseutgifter, blir det også satt stor pris på. Merk gaven: ”Reise
for medarbeider.”
DMI dagen 2007
Dette brevet skrives under Norges- oppholdet vårt. Det er 3. året vi arrangerer
DMI-dagen. Også denne gang ble den til inspirasjon og glede for døve og hørende.
Til og med en av våre døve venner fra Danmark fant veien hit. Hva med en nordisk
DMI helg en gang i fremtiden? Hva synes dere? Vi tar gjerne imot innspill! Send
tanker og ideer til Eva.

Ny Brosjyre
Vi har fått trykket ny brosjyre. Den raske veksten som arbeidet har i den tredje
verden, gjør at ting bør oppdateres jevnlig. Samtidig er det viktig å få med oss flere
givere som kan hjelpe oss å hjelpe. Oppgavene øker på og med det kostnadene til
drift. Ønsker du å være med å gjøre arbeidet kjent, så vennligst si ifra hvor mange
brosjyrer du ønsker.
DMI – en egen organisasjon
I årenes løp har vi hatt forskjellige tilknytninger. Lill har sin opprinnelse i
Den evangelisk lutherske frikirke som har betydd mye for DMIs virksomhet. Her er
hun og Neville såkalt ”kontaktmisjonærer”. Dørene har åpnet seg i andre
sammenhenger også. Vi har fått tale i og besøke flere av Døvemenighetene i Norge.
Deafaid er blant våre gode kontakter. Vi har også et nært forhold til Stiftelsen
Signo. Det var en glede å få invitasjon fra Døve- foreningen i Ålesund og møte
døve der! Vi takker Gud for nettverksbygging og håper den vil fortsette videre. I
2002 ble vi en egen stiftelse. Nå har vi en stund stått alene om økonomien, slik det
også er med resten av DMI fellesskapet rundt om i verden. Våre 110 medarbeidere,
de fleste døve, sammen med frivillige hjelpere sprer arbeidet fra land til land. Du
som får høre om denne spennende vekst møter samtidig en utfordring til å hjelpe
oss å hjelpe med mange forskjellige tiltak for og med døve. Kan vi regne med deg?
Glade givere sprer inspirasjon og mange får nytt mot!
Leirene på Filippinene
De tre leirene vi hadde på Filippinene i april, nådde alle rekorder. Over 500 døve
barn og unge deltok! Over 55 var forberedt til dåp og 67 kom til tro. Dette er unge
døve mennesker med et stort potensial for et liv i tjeneste for Gud og sine
medmennesker!
Takken går til Gud for våre trofaste medarbeider og for den hjelp Han gir gjennom
dere våre støttespillere! Guds signing ønskes dere…
Vennlig hilsen Neville og Lill

