
 
Kjære støttespillere , faddere og venner av døvearbeidet!  
Takk for trofasthet i form av  gaver, forbønn og interessse selv om ny-
hetsbrevet denne gang kommer noe sent. Vi håper at det engelske fad-
derbrevet ga dere et lite glimt inn i alt det som foregår innen DMIs 
skolesektor. Selv om det kanskje ble noe tungt å lese, så håper vi at 
bildene talte sitt eget språk om alt det positive som skjer blant døve 
elever på skolene våre. Det ble dessverre ikke tid i juni til å oversette 
fadderbrevet til norsk. Det er nå blitt gjort og lagt ut på DMIs nettside.   

Daglig leder for DMI Norge 
Vi ser fram til mye godt samarbeid med Gunnar 
Dehli som daglig leder for DMI i tiden som ligger 
foran. På kort tid har han  rukket  å sette seg inn i 
mye av den internasjonale delen av arbeidet og 
blitt  kjent med mange av våre ledere både i Afrika 
og i Asia. I mai da Neville var tilbake i Uganda, fikk 
han hjelp av Gunnar Dehli i en periode. Det hjalp 
godt å dele byrdene med hverandre! Og det vil 
også skje i forbindelse med nyhetsbrevene og den videre kontakt i 
Norge. Neste nyhetsbrev kommer fra Gunnar. Ønsker dere informasjon 
om DMI, et besøk til  en gruppe, fritidsklubb, menighet o.l. så ta kon-
takt på e-post: gunnar.dehli@gmail.com eller på mobil: 900 30 181. 

Fra DMIs arbeid i Kina, Myanmar og Thailand 
I skrivende stund er Gunnar, Neville og Lill på en rundreise til Kina, 
Myanmar og Thailand hvor vi har med oss en liten gruppe interesserte 
reisedeltagere fra Australia. Turen gikk først til Kunming i Kina. Dette er 
et fasinerende land, så stort og folkerikt med mange forskjellige folke-
grupper ikke minst i Yunnan provinsen som vi besøkte. Her er det 
storslagen natur og byer som ligger både 2– 3000m.o.h. Det ble stor 
gjensynsglede med dem vi kjente fra før og glede over å se at arbeidet 
hadde vokst på de 8 årene siden starten. Det ble flere anledninger til 
feiring, både 5 og 8 års feiring, så 70 års bursdag for Choi, vår nest eld-
ste aktive medarbeider. Dåp og ordinasjon ble noen av høydepunktene 
på turen. Hvert år holdes det ledertrening for å utruste staben. Vi 
ankom den dagen dette ble avsluttet og fikk gleden over å møte 
deltagerne. Foredragsholderne var to av våre medarbeidere fra årene i 
Korea. Hvilken glede å se dem  nå, opptatt med å hjelpe sine med-
søsken i Kina! Det er mange døve som ikke har fått gå på skole og lært 
å lese og skrive. Mange møter store utfordringer i sin hverdag. Andre 
har fått seg et yrke og kan underholde seg selv bl.a. som snekkere, 
syersker og massører.  I Myanmar er det vel så store behov som i Kina. 
Landet er fattig og utarmet med bare tre døveskoler i dette vidstrakte 
landet på 60 millioner mennesker. Dessverre kom vi ikke opp til DMIs 
skole i Kaley, men vi fikk se arbeidet i Yangon hvor DMI har en stor 
døvemenighet. I Thailand  må de for andre gang på to år flytte DMIs 
fasiliteter. Det blir en stor og langvarig jobb å få alt på plass idet de 
bl.a. driver barnehage, mediesenter, restaurant og døvemenighet.    
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Takk og bønn 
Be for konferansen at den 

blir til stor inspirasjon!  

Be for oppryddingsproses-

sen etter flom på 

døvesenteret  i Davao. 

Be om visdom idet vi leter 

etter nye måter å lette øk-

onomien på. 

Be i forhold til stor flytte-

sjau i Thailand og for ung 

døv mann i fengsel der.   

Be for døve og deres 

ledere i Midt-Østen og for 

beskyttelse for  dem.  

Be for DMIs skoler, for 

elever og stab, at driften 

kan sikres. 

Be særlig for døve i Kina, 

Myanmar og Thailand 

denne gang! 

Be om et godt lederteam 

for DMI Uganda.  
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  DMIs konferanse 12-16.okt: 

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

Engasjerte døve på gudstjeneste 



DMI Norge: 
Henrichsdammen 53, 3123 Tønsberg 
Styreleder Heidi Woll: 
Mobil/sms: 996 97 653  
E-post: dmi-norway@deafmin.org 
Daglig leder Gunnar Dehli: 
E-post::gunnar.dehli@gmail.com 
Mobil/sms: 900  30 181  
 
Lill og Neville Muir: 
Tlf. Australia: 00 61 3 9769 7097 
Mobil/sms:+47 930 67 664 (Lill)  
E-post: lill@deafmin.org 
 

Fadderkoordinator: 
Ranveig  Flor Johannesen 
Tlf.69270096/Mobil/sms:928 25 227 
Ranveig.flor.johannessen@deafmin.org    

 

Adresseforandringer, girotallonger  
og nyhetsbrev på e-post kontakt: 
Liv og Terje Refsnes 
E-post: terref@online.no 
Tlf.: 69268243/sms 913 29 268    
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Organisasjonsnr: 884 690 242                                                                                                                                 Refsnes, Møllerstien 30,       
1570 Dilling 

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 

Stiftelsen Internasjonal Døvemisjon 

Hjelp medarbeidere til konferansen. Flere av våre medarbeidere 
drømmer om å komme på konferansen, men som organisasjon kan vi 
bare betale for noen få utvalgte ledere. Ønsker du å hjelpe i denne 
sammenheng, kan gaver sendes inn på konto: 1202 577 9957. 

Oversvømmelse i Davao, Mindanao, Filippinene 
For noen få uker siden kom det helt uventet en oversvømmelse som 
raserte deler av Davao. Flere bydeler ble rammet hvor hus og 
menneskeliv gikk tapt. Også DMIs store døvesenter og internat fikk 
mye ødelagt. Alt IT-utstyr og annet inventar  i første etasje ble ødelagt 
og to biler ble tatt av flommen. De takker Gud for at ingen barn eller 
voksne ble skadet! Og glade var de for at bygget hadde flere etasjer 
som ikke ble berørt. Vår bønn er at Herren må vende dette til det 
gode! De var allerede hardt prøvet pga store økonomiske vansker. Takk 
til alle som ga til Davao i forbindelse med innstikket i bladet Bud-
bæreren! Omkring kr 15000 kom inn. Samme konto kan brukes i for-
bindelse med oversvømmelsen: 1202 221 8326. Vennlligst merk gaven 
”Davao”.   
 
Med ønske om en fortsatt god sommer!  
Vi selv er på vei til vinter og kaldere vær i Australia.   
 Vennlig hilsen Neville og  Lill 
 
 
PS: Lills mor, Gerd Martinsen, som flere kjenner, har fått permanent 
opphold på Fjeldberg sykehjem, avd.3E, Floaveien 5, Fredrikstad. Lill var 
i Norge i mai/juni og ordnet med praktiske ting i den forbindelse. Alt la 
seg til slutt vel tilrette og vi takker Gud for utfallet!  
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