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Tema for konferansen 12-16.okt:
Jeg skammer meg ikke over
evangeliet! Rom 1,16
Husk å melde deg på tidlig!

Takk og bønn
• Vi takker Gud for et menings-

•

•

•

•

fyllt opphold i Norge! Takk til
givere og vertskap på våre
reiser og for forbønn og omsorg i en krevende tid.
Takk Gud for ansettelse av
norsk misjonsleder med internasjonalt fokus!
Be for arbeidet i Uganda, om
en ny og dyktig leder. Be om
visdom for Neville som er
midlertidig fungerende leder.
Be for DMIs sju døveskoler, for
elever og stab og at økonomien av drift kan sikres.
Be for forberedelsene til DMIs
Internasjonale konferanse i
Australia til høsten!

Hastings får skolegang for første gang.

jære faddere og støttespillere, familie og venner!
Takk til faddere og andre som trofast har sendt inn gaver til døvearbeidet
selv om nyhetene har uteblitt! Det er første gang det har gått 3 hele måneder
siden nyhetsbrevet ble sendt ut. Derfor blir dette et kombinert fadder- og infobrev. Neville og mitt halvår i Norge ble til nesten 8 måneder. Det brakte med
seg mye uforutsett, sykdom av forskjellig slag, problemer med oppholdstillatelse
for Neville og mye annet. Vi takker Gud at Neville fikk liv og helse tilbake! Det
ble ikke så mange reiser innenlands som vi hadde tenkt, i stedet ble det andre
oppgaver. I løpet av de siste månedene, har mamma (Lills mor) vært mye syk.
Den 24.januar kom hun på sykehjem og der ønsker hun å bli. Mang en gang
trodde vi at det nærmet seg slutten, men hver gang kom hun seg igjen. Som
alltid ble det viktig for henne å formidle at Jesus frelser og fører oss igjennom
alle livets tilskikkelser. Vi takker Gud at hun nå er i trygge omgivelser og at vi
kunne reise tilbake til Australia der vi skal feire yngstesønnnen Ians bursdag den
3.mars. Når dette skrives har vi vært tilbake bare noen få dager. Nå gleder vi oss
over samvær med familien her, våre kjære barn og barnebarn. Det er godt å få
sove i egen seng og få leve litt “normalt” et par måneders tid, før neste reise...

Gunnar Dehli, DMIs nye misjonsleder i Norge

Et av høydepunktene under Norgesoppholdet vårt ble møtene med Gunnar
Dehli. Den 1.mars gikk han inn i stillingen som misjonsleder for stiftelsen, hvor
han også får et sterkt internasjonalt fokus. Vi ble først kjent med Gunnar da han
var leder for Signo, det tidligere Hjemmet for døve. I høst ble han med Neville
til Afrika og fikk treffe mange av våre medarbeidere. Gud har besvart manges
bønner om nettopp en slik leder for DMI. Vi ba om en som var dyktig i tegnspråk, som hadde et nært forhold til døve og hadde visjonen om å nå døve mennesker med evangeliet om Jesus Kristus. Han går inn i en 50 % stilling, med
muligheter for utvidelse senere. Vi ser fram til et godt og rikt samarbeid! Vi ber
dere om å omslutte Gunnar og hans familie med mye forbønn og kjærlighet!
Takk til tre unge givere!
Takk til Erik, Hilde og Henriette som tømte sparebøssa og ga pengene til
døvearbeidet! Vi fant ingen adresse til dere, men håper denne takken når dere.
Fengselsbesøk og nye utfordringer i Zambia
Lederen vår i Zambia, Lewis, har fått enda en utfordring i tillegg til sitt arbeid i
døvemenigheten i Lusaka og de 12 andre døvegruppene rundt om i landet. Etter
et besøk i et strengt bevoktet fengsel i Kobwe i nord øst, har Lewis satt oss i
kontakt med en døv ungdom på 19 år som sitter inne for en udåd han muligens
ikke har gjort. En annen fange som også var blitt kristen i fengselet ba om hjelp
for sin døve sønn, Hastings, som er 9 år. Han var bekymret for fremtida hans.
Etter mye leting fant Lewis fram til gutten og fikk han inn på en døveskole. I
denne sammenheng traff Lewis et foreldrepar som kom løpende og tryglet om
hjelp for sin sønn som var døv og også lam i det ene benet. Vi fikk kjøpt rullestol
til han, og også for han fikk Lewis ordnet med skolegang. DMI har ikke egne
døveskoler i Zambia, så disse to barna må støttes individuelt. Er det noen som
ønsker å støtte dem, så meld deg på med det same! Du kan velge ditt eget støttebeløp, fra kr150- 600 pr mnd. Kontakt Lill på, lill@deafmin.org, eller ring/
sms Sigrid Refsnes 414 22 715 og du vil få tilsendt informasjonsbrev og
fadderkort med bilde. Sigrid vikarierer som fadderkontakt for Ranveig som er
på kortidstjeneste i Mali. Hun er tilbake igjen i Norge i juni.
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Adresseforandringer, girotallonger
og nyhetsbrev på e-post kontakt:
Liv og Terje Refsnes
Møllerstien 30, 1570 Dilling
e-post: terref@online.no
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E-post: lill@deafmin.org
Fadderkoordinator (vikar):
Sigrid Refsnes
Mobil/sms:414 22 715
<dillingbesta@hotmail.com>

Stiftelsen DMI Norge:
Henrichsdammen 53, 3123 Tønsberg
Tlf: 33319696/sms: 99697653 (Heidi)
E-post: <dmi-norway@deafmin.org>
G. Dehli: <gunnar.dehli@gmail.com>

DMIs kontonumre:
Generelle gaver: 7877 08 35983
Fadderkonto: 1202 22 18326
Medarbeiderkonto:1503 17 64243
Jubileumskonto: 1202 57 79957
Prosjektkonto: Bibelskole Uganda:
1202 22 18407

Bønnesvar siden sist vi skrev og litt nytt

Skolesenteret i Davao, Filippinene, med sine 120 døve elever fikk den økonomiske innsprøytningen de trengte i rett tid før jul 2010. En hjertelig takk til en generøs giver! “Davao-teamet” kan støttes med regelmessige gaver til den videre
skoledrift. Kontakt oss og du får tilsendt mer info og kort med bilde.
Døvepastor Rod Chapman ble til oppmuntring for flere døve på sin reise rundt i Norge
som døve arrangerte ifjor. Siden sist har Neville vært på to reiser til Uganda. Han er nå
Ugandas midlertidige leder inntil ny leder kan ta over. Be for Guds beskyttelse over dette
store og sårbare arbeidet! Takk for økonomisk hjelp til Rose Bulime og hennes barna!
Døve i det Sørlige Sudan, Afrikas nyeste nasjon

På årets første Afrika-reise rakk Neville å besøke det Sørlige Sudan etter frigjøringen fra nord. Folk var glade! Under krigsårene sto døve fullstendig utenfor.
De var uten skolegang, uten tegnspråk eller felleskap i 21år. For 5 år siden kom 5
døve ungdommer fra Uganda og begynte å hjelpe med det de kunne. De begynte
å undervise i tegnspåk, startet en liten døvemenighet og dannet døveforening for
døve i hovedstaden Juba. De gjorde det uten vederlag og med mye forsakelse. La
oss omslutte dem med kjærlighet og bønn om at vi kan bygge opp et solid støttegrunnlag for dem.
Nye faddere og medarbeiderstøtter

Takk til dere som skrev dere på listene våre da vi reiste rundt i Norge og ble nye
faddere og støttepartnere for medarbeidere! I Norge har vi nå støttespillere for
Lewis i Zambia, Rodel på Filippinene, for medarbeiderteam i Kina og i Davao.
Glem ikke at denne givertjenesten er forpliktende og at både skoler og medarbeidere er avhengig av dine faste månedlige gaver. Se margen for riktig kontonummer!
Takk for hjertelaget dere viser oss og døvearbeidet, for gaver og forbønn!

Vennlig hilsen Neville og Lill
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