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Tema for neste konferanse:
Jeg skammer meg ikke over
evangeliet! Rom 1,16

Takk og bønn
Takk Gud for de mange som
ble døpt og fornyet på leirene på Filippinene!
Be for DMIs 5. internasjonale
konferanse i oktober 2010.
Be for planene for møtevirksomhet i Norge til høsten.
Be for bygging av Bibelskolen i Uganda.
Be om ny kontormedarbeider i Norge.

jære familie , venner og støttespillere!
I påsken ble jeg slått av fuglelivet som er ganske enestående i Australia.
En stor fugleflokk samlet seg og fløy høyere og høyere opp mot himmelen
som om de ønsket å hylle sin skaper på en helt spesiell måte. Et utrolig
vakkert syn! Det slo meg hvordan alt liv som Gud har skapt taler sitt tydelige
språk uten ord. Bibelen sier: ”Alt er blitt til ved han; uten han er ikke noe
blitt til av alt som er til. I han er liv, og livet er menneskenes lys”. Dette er
DMIs hovedoppgave; å formidle Jesus, menneskenes lys, blant døve i
samfunn der de er glemt og ikke har sjansen til å oppnå sitt livs potensiale.
Gud glemmer dem ikke! Han griper inn i menneskers liv både åndelig og
praktisk.
Leirene på Filippinene

På påskeleirene våre på Filippinene i år var det ekstra mange som fikk møte
Jesus og hans livgivende gjenskapermakt. Tilsammen ble 38 unge mennesker
døpt, 65 ble fornyet i sin tro og 70 møtte Jesus for første gang. La oss takke
Gud for disse enestående samlingene! Rod som var med på to av leirene har
formidlet til oss den store glede og takken som utspant seg.
Kina, Burma og Thailand.

Vi nevnte i forrige brev at Neville var på reise til disse tre landene. Han
hadde med seg Jenny, som er vår internasjonale fadderkoordinator, og en
hørende pastor og venn, Peter fra Melbourne. De opplevde en reise de sent
vil glemme! Siden sist har også jeg, Lill, hatt mulighet til å reise til Kina. Det
ble en uforglemmelig tur til Yunnan provinsen, med høye fjell og mange
forskjellige folkegrupper. Her fikk jeg oppleve både massasjeklinikken og
kaffeen med nydelig bakverk, alt drevet av døve. Vi fikk være med på bryllup, og mer feiring i brudens landsby noen dager senere. Vi kjente oss
priviligerte, dette var noe den vanlige turist sjelden får oppleve. Bryllupet
var også utenom det vanlige, både brud og brudgom var døve og brudgommen avsluttet det hele med et flott vitnesbyrd som rørte manges hjerter,
ikke minst de mange døve gjester som var kommet. Særlig i Kunming var
det flere ting som minnet meg om våre tidligste dager i Sør Korea. En organisasjon vi samarbeider med drev snekkerverksted og systue for døve, noe
jeg selv var mye engasjert med i unge år. Kontakter i Tre Selv kirken har
betydd mye for døvearbeidet som nå har pågått i flere år.
Bibelskolebygget i Uganda

Kontorarbeider søkes
Internasjonal
Døvemisjon
søker medarbeider i 20% stilling til regnskapsføring og
forefallende kontorarbeid.
Mulig utvidelse av stillingen
senere. Ta kontakt med
styreleder Heidi Woll innen
20.mai på 996 97 653 eller
dmi-norway@deafmin.org

Bibelskolen i Kampala betjener hele Øst-Afrika. I Uganda er det over 60
døvemenigheter, i Kenya omkring 45 og i de andre nabolandene er det også
vekst, så det er strategisk viktig at Bibelskolen får et tjenlig bygg slik at
nyrekruttering til menighetene kan bli godt ivaretatt. Det er over et år siden
døvemenigheten i Kampala ble innviet. Folka våre er klare til å ta fatt på andre etappe av dette byggeprosjektet på samme tomt. Totalkostnaden blir noe
over en halv million kroner. Vi har mottatt litt under halvparten av midlene,
men trenger omkring kr 300 000 mer til innkjøp av materialer. Igjen er det
samarbeidspartnerne i USA, Tech Serve, som står for innkjøp, frakt og
overoppsyn av bygget. Dette gjør det både billigere og mer solid. Gaver til
posjektet mottas med stor takk på konto nr.1202 22 18407, merket
“Bibelskole, Uganda”. Alle bekker små gjør en stor å......
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5te Internasjonale konferanse, 12—16 okt 2011 i Australia

Det er alt halvannet år siden konferansen i Egypt. Nå har vi begynt å planlegge
neste konferanse og brosjyrene er klare. Gi oss beskjed om du ønsker brosjyren tilsendt i posten. Den er nå lagt ut på den engelske hjemmesiden og vil
siden også komme på den norske. Har du ikke begynt å spare ennå, så er det
lurt å begynne nå. Konferansestedet blir på Stanley Tops, litt sør for Sydney,
utenfor byen Wollongong. Det ligger i vakre omgivelser med utsikt mot
Stillehavet. Pris blir ca.kr 2500 (AUD 450 dollar) inkl. alle måltider,opphold og en dagstur til Sydney. Reise/flybillett kommer i tillegg. Det blir som
vanlig rikelig med tid til felleskap med døve og hørende fra mange land. Årets
tema er hentet fra Rom 1,16 og hovedtaleren er Chad Entinger, døv misjonsleder fra USA. Friluftsliv med sport og badeliv hører også med. Velkommen
til Australia! Kan du ikke selv komme, så er det anledning til å hjelpe medarbeidere med reise og deltageravgift. Send gaven inn på konto 1202 22 18407,
merket “Medarbeider til Int.konf.” Vi håper mange norske kan bli med!
Norgesopphold

Lill reiser til Norge i juni og Neville kommer noe
senere. Vi ser fram til å presentere DMI i
forskjellige sammenhenger. Vi har mottatt noen
forespørsler allerede, men vi tar gjerne imot fler
for hele høstsemesteret og muligens januar 2011!
Vi har mye å formidle, langt mer enn det vi har
spalteplass til her, om de mange lysglimt som
arbeidet blant døve gir, og Guds inngripen i mange menneskers liv. Be for
den videre planleggingen!
Takk for interesse, gaver og forbønn!
Vennlig hilsen Neville og Lill
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