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

Gledelig Jul og Godt Nytt År.
Og engelen sa, ” Se, jeg forkynner dere en stor
glede som skal bli hele folket til del.”

Denne julen blir det 30 år siden vi ankom
Sør-Korea hvor DMI fikk sin spede begynnelse. Vi takker for denne gleden som er blitt så
mange døve til del i løpet av disse årene!

K

jære familie og venner!
Med dette brevet kan vi ønske
flere nye lesere og faddere velkommen! Vi vil få takke for et flott
Norgesopphold. Takk for sist til
alle vi fikk møte denne gang, både i
døv og hørende sammenheng. En
spesiell takk til alle som huset oss, i
Stavanger, Bergen, Ål, Sandefjord,
Tønsberg og Fredrikstad!
Internasjonale konferanser

Takk og bønn
• Takk for en inspirerende
konferanse i Egypt!
• Takk for Guds trofasthet
over 30 års døvearbeid.
• Takk og bønn for våre
bygge-prosjekt!
• Be for en trygg og god jul
for døve verden over.

Hvert 3dje år arrangerer DMI en
storsamling av døve (og noen hørende) deltagere. Konferansen i
Alexandria, Egypt, i oktober ble en
opplevelse av de sjeldne med 240
deltagere fra 33 land. Til tross for
myggestikk, magetrøbbel og andre
ting, ble vi velsignet med en unik
felleskapsfølelse på tross av kulturog språkbarrierer. Vi fikk oppleve
døve talere og døve ledere i
særklasse! Hvilken inspirasjon å
høre nytt fra de utallige arbeidsfelt
hvor arbeidet blant døve har framgang, tross sin spede begynnelse.
Begynn å spare og bli med oss i
2011 til vår 5te konferanse som
skal holdes i Australia…

DESEMBER 2008

Uganda” og bruk vår nye prosjekt
konto nr: 1202 22 18407 !
Gavekort som julegave
En annerledes julegave kan også
bestilles for Aksjon Bygg, Uganda.
Se nedenfor.

Gavekort som julegave

Du kan gi bidrag til nybygg i Uganda også som julegave!
Gavekort kan bestilles på:
e-post: idun.moe@deafmin.org
mobil: 415 28 253 (Idun)
post: DMI-Norge,
c/o Idun Moe
Pilestredet 100B
0358 Oslo
Beløpet/beløpene du bestiller gavekort for settes inn på prosjektkonto: 1202.22.18407. Vennligst
merk gaven: ”Gavekort Uganda”!
Takk til våre faddere!

Aksjon bygg, Uganda

Modermenigheten til Ugandas 59 døvemenigheter
holder til her! La oss gi dem et nytt bygg!

Styret for stiftelsen vår har gått
enstemmig inn for å støtte dette
store prosjektet som vi skrev om i
forrige brev. Da var tre kirkebygg
og ett skolebygg stipulert til
1million norske kroner. Etter
nærmere øyesyn og med eksperter
til å vurdere tomt, beliggenhet osv,
er prislappen blitt anslått til kr 2,5
millioner. Allerede har vi mottatt
kr 500 000 til å dekke de første
innkjøp. Vennligst merk alle gaver
til dette prosjektet ”Byggeprosjekt,

Takk til hver og en som har tatt på seg
denne forpliktende oppgaven å sørge for
fattige døve barns skolegang! Her vinker nesten 100 barnehender til takk.
Våre norske fadderes bidrag går til
drift av DMIs døveskoler. Alle
våre 7 skoler/barnehager er etablert i distrikt i Asia og Afrika der
det er ingen, eller mangelfull
undervisning for døve. Ingen døve
barn blir vist bort. Det koster omkring 600kr for ett barn. De fleste
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faddere forplikter seg på å gi kr
200 - kr 300 pr. måned. Derfor
trenger vi to eller tre faddere for å
dekke utgiftene for en elev. Bønn
om nye skoleprosjekt kaller på vår
innsats i land som Colombia, Sudan
og Kongo.
Hjelp oss å hjelpe!
Merk vår nye fadderkonto:
1202 22 18326
Generell konto kan fortsatt benyttes i en overgangsperiode.
Døvekole i Ringa, Kenya

Etter Egypt fulgte besøk på døveskolen i Ringa, Kenya. Se bilde av
elevflokken på forsiden. Denne
skolen har gjennomgått en turbulent fase, men er nå i svært gode
hender og på ny plass. Vår nye rektor, Wesley Agengo, leder et lærer- og stabs team av døve og hørende. Nesten 50 døve barn får
mat, klær og undervisning i gode
og trygge omgivelser. Svært mange

av dem har mistet en eller begge
foreldre i AIDs. Også foreldreløse
barn blir tatt imot med omhu og
omsorg. Alle kommer fra fattige
kår og fra et samfunn som har liten
forståelse for døvhet og hvor menneskeverd betyr lite.
Ny kontormedarbeider

Etter mye leting, kan vi
få meddele dere den
gledelige nyhet at Idun
Moe fra Bergen har
begynt i 20% stilling hos oss.
Nyhetsbrev på e-post

Så fort som mulig vil vi forsøke å
sende ut nyhetsbrev på e-post til de
som ønsker det. Vennligst send din
e-post adresse på mail til Idun,
idun.moe@deafmin.org
Hjertelig takk til hver og en for
misjonsgaver, bønn og omtanke!
Vennlig hilsen Neville og Lill
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