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DMIs konferanse 12-16.okt:

Tema: Jeg skammer meg ikke over
evangeliet! Rom 1,16
Husk påmelding innen 31mai!

Takk og bønn
Be for konferansen, om
mange påmeldinger; om
Guds hjelp i innspurten!
Be om visdom for Neville
med arbeidet i Uganda og
at ny leder blir funnet.
Be om visdom idet vi leter
etter andre måter å lette
økonomien på.
Be for døv ung mann som er
fenglset urettmessig i Thailand.
Be om beskyttelse for medarbeidere i Egypt og Syria
Be for DMIs skoler, for elever
og stab, og at driften sikres.

jære faddere og støttespillere, familie og venner!
Vi vil ønsker alle våre lesere en velsignet og god påske! Det er
ikke lenge siden dere hørte fra oss, men nå er vi kommet i rute med
utsendelsen av brevene. I skrivende stund er Neville på reise til oppdarag på Filippinene, Korea og Japan. Innen brevet når dere, er Lill tilbake
i Norge for å ordne saker for sin mor. Neville må tilbake til Uganda i
mai, og får et kort opphold i Norge på veien dit. Vi setter stor pris på
forbønn for enda noen krevende måneder med mye reising foran oss!
Takk til hver og en som følger oss med bønn, omsorg og støtte til
DMIs mange prosjekter! Pass på at du setter gaven inn på rett konto!
På baksiden av brevet finner du våre 5 konti som vi har opprettet for å
sikre oss at alle gaver kommer dit de er tiltenkt! Generelle gaver er like
kjærkomne som øremerkede gaver!
DMIs 5te internasjonale konferanse, 12-16 okt i Australia
Vi ser fram imot disse datoene med spenning og forventning! Siden
1999 har DMI holdt 3-årige internasjonale konferanser. De har betydd
utrolig mye for både medarbeidere, vanlige deltakere, døve og
hørende. De har blitt sammlingsstedet for DMIs støttepartnere og et
naturlig sted for nettverksbygging . I et levende tegnspråkmiljø, en helt
ny opplevelse for mange hørende, har vi sammen med døve fått
oppleve et flott fellesskap til tross for forskjellige kulturer, spåk og
andre barrierer som lett oppstår i uvante omgivelser. Vi er blitt
velsignet med flott forkynnelse, særlig fra våre døve talere. Det tolkes
til forskjellige tegnspråk og fra tegn til tale og omvendt, slik at ingen
skal kjenne seg utenfor. Som vanlig blir det interessante og hyggelige
utflukter, og tilbud om andre tur-muligheter for de som ønsker et
lengre opphold enn bare konferanse-dagene. Etter påmelding , blir
deltagere sendt tilbud om diverse turer, bl.a. til Sydney Opera House
og til Melbourne, en av Australias vakreste byer hvor Neville og Lill bor
og hvor DMI har et beskjedent hovedkontor. Reisebyrået Tendai Travel,
har funnet fram til gunsitge priser for oss, tur/retur Norge – Australia.
Ta kontakt med oss snarest! Vi anbefaler at registrering og betaling
skjer over internett fra den engelske hjemmesiden, www.deafmin.org.
Foretrekker du norsk innmeldingsskjema finner du det på den norske
hjemmesiden, www. norge.deafmin.org. Eller be om å få skjemaet
tilsendt i posten. Betalingen kan gjøres noe senere. Husk både hørende
og døve er hjertelig velkommen!!!!!!!!! Vi ser fram til å høre fra dere!!!
INNMELDINGSFRIST SENEST 31. MAI.
Kan du hjelpe en medarbeider til konferansen?

Send påmelding innen 31.mai!

Flere av våre medarbeidere ser fram til konferansen med store
forhåpninger. Men ikke alle kan reise. Derfor forsøker vi å sponse så
mange som mulig ved frivilliges gaver. Har du mulighet til å hjelpe
oss med den oppgaven, blir det satt stor pris på! Sett gaven inn på
konto: 1202 577 9957 (samme som Jubileumskonto).
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Adresseforandringer, girotallonger
og nyhetsbrev på e-post kontakt:
Liv og Terje Refsnes
E-post: terref@online.no
Tlf.: 69268243/sms 913 29 268
Stiftelsen DMI Norge:
Henrichsdammen 53, 3123 Tønsberg
Mobil/sms: 996 97 653 (Heidi)
E-post: dmi-norway@deafmin.org
GunnarDehli:gunnar.dehli@gmail.com
Mobil/sms: 900 30 181 (Gunnar)
Lill og Neville Muir, Norge
Mobil/sms:+47 930 67 664 (Lill)
Mobil/sms:+47 480 52 533 (Neville)
E-post: lill@deafmin.org
Fadderkoordinator:
Ranveig Flor Johannesen
Tlf.69270096/Mobil/sms:928 25 227
Ranveig.flor.johannessen@deafmin.org

DMIs kontonumre:
Generelle gaver: 7877 083 5983
Fadderkonto: 1202 221 8326
Medarbeiderkonto:1503 176 4243
Jubileumskonto: 1202 577 9957
Prosjektkonto: Bibelskole Uganda:
1202 221 8407

Nyheter fra DMIs verden
DMI har alltid hatt vanskelig økonomi, men noen ganger synes det
verre enn noengang før. Og akkurat nå oppleves det slik -. Likevel har vi
så mye å takke Gud for! Med støtte fra våre lesere, fra kjære venner og
andre givere, muligjgøres DMIs arbeid fremdeles i Asia, Afrika, MidtØsten og Sør-Amerika. Døve mennesker får realisere seg selv og blir
løftet opp fra en ofte håpløs livssituasjon til å bli en ressurs for sine
egne og for sine omgivelser. I troen på Jesus Kristus får de et
fundament som holder i et ellers vanskelig liv. Døvearbeidet i
Colombia, blomstrer etter at landets første døve pastor ble ordinert.
På døveskolen i Kenya fikk de forleden besøk av Deaf Aid som hjalp
dem med hørselstesting. På Filippinene er flere spennende hjelp til
selv-hjelp prosjekt i gang, så som gummiplantasje og griseoppdrett.
Likevel prioriteres menighet- og skoledrift. Igår ble Neville med Ligao
skolen på badetur. Elevene frydet seg! I Egypt og Syria er livet blitt
langt mer usikkert med trusler av forskjellige slag. Be for DMIs
medarbeidere i Midt Østen! I Thailand er en ung døv mann tilknyttet
arbeidet vårt i Chiang Mai ,fått opp til ett års fengsel for noe han ikke
har gjort. Be for døve i Japan! Døve berøres gjerne mer i en katastrofe
enn andre befolknigsgrupper fordi de lett går glipp
av livsviktig akutt informasjon. Alt er vel med vår
egen sønn David med famile som bor i Japan.
Vi gleder oss til de kommer hjem i juni –.
Takk for følget denne gang også!
Vennlig hilsen Neville og Lill
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