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

Takk og bønn
Be for Lill og Nevilles halvårige
opphold i Norge, at arbeidet
vil bære god frukt.
Be om fast kontormedarbeider som kan jobbe fram viktige saker for DMI i Norge.
Be for skole/elevhjem i Davao,
Filippinene, at DMI kan få
kjøpt nabotomta.
Be for DMIs 5. internasjonale
konferanse i oktober 2011.
Be for bygging av Bibelskolen i
Uganda.
Takk for Guds trofasthet mot
DMI gjennom mange års virke.

jære familie , venner og støttespillere!
Nå er det allerede blitt sommer i Norge mens det er vinter her i det
sørlige Australia hvor gresset er grønt og frodig på vinterstid, men tørt og
gult om sommeren. I dag nyter vi synet av de vakre grønne åsene på vei til
hovedstaden Canberra for å presentere DMI enda en gang før vi reiser til
Norge. For et par uker siden kom vi tilbake fra den lengste turen vi hittil
har hatt her til lands, fra Melbourne og like til Perth på vestkysten, 350
mils vei for å presentere DMI i denne gedigne landsdelen. Vi tok bilen på
toget bortover og kjørte over den milevide treløse sletta på veien hjem....
Nye utfordringer

I Vest Australia ble vi møtt med nye og uventede utfordringer.
Mesteparten avDMIs arbeid til nå har vært i Asia og Afrika. Nå omsider
forstår vi mer behovene som rører seg blant døve her i landet. Døve i Perth
ønsker seg sin egen døvemenighet. I Kalgoorlie møtte vi flere aboriginere,
Australias urinnvånere, som gjorde oss oppmerksom på hvor mange døve
det er blant dem. Så oppgavene venter på oss også her til lands. De tar ikke
slutt! Uten sikre tall å gå etter, men ved den erfaring og kjennskap vi nå
har, forstår vi bedre enn før at det er mange millioner døve i verden. Døve
som DMI får hjelpe og får jobbe sammen med, blir bare som en dråpe i
havet sammenlignet med behovet på verdensbasis. Her er enda masse å ta
fatt på og å fortsette med der vi er. Dessverre så merker vi nedgang på
gaveinntekter i Norge og andre steder. Vi trenger også sårt en fast
medarbeider i Norge,men ingen har sendt inn søknad på stillingen. Vi
håper du fortsatt vil være med å hjelpe oss! Kanskje noen kan holde en
julemesse for DMI, eller sette igang andre aktiviteter? Takk til deg som ber
og følger arbeidet med kjærlighet og omsorg, også i disse sakene!
Forlenget Norgesopphold

Kontormedarbeider søkes
Internasjonal
Døvemisjon
søker medarbeider i 50% stilling til regnskapsføring og
forefallende kontorarbeid.
Mulig utvidelse av stillingen
senere. Ta kontakt med
styreleder Heidi Woll innen
15.aug. på 996 97 653 eller
dmi-norway@deafmin.org

Det skal bli flott å få over et halvt år i hjemlandet! Lill kommer først og
Neville noe senere. Vi håper å møte mange av dere og gi mer oppdatering
om det som skjer i DMIs verden. Reiseruta begynner å ta form. Både juli
og september er fullt besatt, men det er ledige datoer for resten av
høstsemesteret og januar 2011. Etter den 17.juni kan jeg også kontakes på
tlf:69390202 eller mobil/sms 93067664. Små, uhøytidelige samlinger er
like kjærkomne som store. Bare vær frimodige! Det er alltid
oppmuntrende å bli spurt. Her er reiseruta for juli og august.
18.juli: Gudstjeneste Skien Frikirke kl11
21.-25.juli: Misjonsstand på Frikirkens storstevne, Visjon
13-15 august: I Frikirkesammenheng i Flekkefjord området
29.august kl11: Gudstjeneste i Oslo Østre Frikirke
31.august kl19: Misjonssamling i Fredrikstad Frikirke i regi av Dorkas.
Resten følger i nyhetsbrevene til høsten. Sjekk også den norske
hjemmesiden for oppdateringer av reiseruten.
DMIs 5. internasjonale konferanse, 12—16 okt 2011 i Australia

Påmeldinger er begynt å komme inn. Vi har begrenset plass, men midlertidige påmeldinger gir oss en aning om hvor mye overnattingsplass vi
trenger. Send oss en melding nå selv om du ikke er helt sikker til Lill eller
DMI Norge. Betaling skal ikke skje før til neste år, når du har bestemt deg.
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Prekær situasjon for elevhjem/skolebygg i Davao,Filippinene

Det store elevhjemmet for døve som særlig Norge bidro til å få bygd i Davao er
blitt for lite. Det er nå 115 døve elever som bor her, noen går på døveskolen i
nabolaget og
andre tar vidre
gående
og
høyere utdanning
her.
Nabohuset ble
leid for å gi
plass til vaskerom,
stor
kjøkken, spise
sal og mye annet som det ikke lenger var plass til i selve hovedbygget. Nå skal
nabohuset selges og det vil skape en helt uholdbar situasjon for både elever og
stab. Om noen kan hjelpe med små eller store gaver til å få kjøpt stedet, blir
det en stor lettelse! Vennligst merk gavene “Elevhjem, Davao Filippinene”.og
send dem inn på prosjektkonto 1202 22 18407.
Bibelskolen i Uganda

Bibelskolen i Uganda kommer noe i skyggen denne gang grunnet situasjonen i
Davao. Men den er ikke glemt og trenger fortsatt midler til nybygg, som kan
sendes inn på prosjektkonto 1202 22 18407 merket “Bibelskolen, Uganda”.
Bygget skal koste omtrent en halv million kroner. Norge har bidratt med ca.
1/3, så det er enda et stykke igjen. Det blir spennnede å se utviklingen videre!
Mer i neste brev.....
Takk for interesse, gaver og forbønn!
På gjensyn i Norge!
Vennlig hilsen Neville og Lill
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