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DMIs konferanse 12-16.okt:

Tema: Jeg skammer meg ikke over
evangeliet! Rom 1,16
Hjelp en døv medarbeider til
konferansen. Flere av våre
medarbeidere drømmer om
å komme på konferansen.
Ønsker du å hjelpe en, kan
gave sendes inn på konto:
1503 17 64243, merk gaven
”Konferansestøtte”.

Takk og bønn










Be for konferansen at den
blir til stor inspirasjon!
Be for de som er rammet
av naturkatastrofer i Davao og Liago, Filippinene.
Be om nye kilder som kan
lette økonomien i DMI.
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 om et godt lederteam
for DMI Uganda.

Unge kinesiske døve som vil bli døpt. Den
døvblinde jenta i svart helt til venstre sammen
med ei døv dame som tolket taktilt for henne
(tegn i hendene hennes).
Mange døve i dette området har aldri gått
på skole. Gjennom døvemenigheten har likevel
de fleste fått opplæring og arbeid.
I dette lokalet driver døve profesjonell massasjevirksomhet.
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Kjære alle døve og hørende støttespillere, faddere og venner av DMI!
Igjen vil vi få takke dere for at dere er med på å bære dette arbeidet
gjennom gaver, forbønn og støtte på ulike måter.
I årevis har Lill Muir gjennom disse nyhetsbrevene sørget for å holde
dere oppdatert om det som skjer i arbeidet blant døve. Nå skal jeg bistå henne i dette. Jeg heter Gunnar Dehli og jobber nå deltid som daglig
leder her i Internasjonal Døvemisjon eller DMI Norge, som vi også kaller virksomheten. Det har vært skrevet
noe om min bakgrunn i tidligere nyhetsbrev. La meg bare føye til at jeg er gift
med Ingrid som også jobber med døve (i
Signo), at vi har tre sønner (alle er gift) og
4 barnebarn. Vår sønn nummer to og
hans kone er døve. Foruten å arbeide
blant døve, har jeg i mange år vært engasjert som leder i menighetsarbeid.
Framgang i DMI-arbeidet i Østen
Det var en uvirkelig opplevelse å komme hjem til Oslo den 22. juli, etter
en 3-4 ukers misjonsreise i Østen. Flybussen passerte regjeringsområdet få minutter før det smalt. I de landene jeg hadde besøkt, var
folk vant til å leve med usikkerhet og utrygghet. Nå var også vårt land
rammet. Det går opp for oss at også vi er sårbare både som enkeltmennesker og samfunn. Det er godt å se at også mange i Norge nå vender seg til Gud med sin sorg og ber Han bevare landet.
En ting slår meg hver gang jeg besøker døve i de landene der DMI arbeider: mange viser at de trenger Gud der. Derfor når de hører om
Han, tar de i mot Ham og stoler på at Han vil ta seg av dem. Slik vokser
flere av døvemenighetene raskt på nye steder, for eksempel i en by
oppe i fjellene i det indre av Kina, nær grensen til Burma. På 5 år har
denne DMI-menigheten vokst fra ingenting til ca 60 døve i dag. Vi fikk
være med på dåp av 11 nye ungdommer der. Ei av de døve jentene
som ble døpt, hadde også mistet synet, men hun fortalte at hun i sin
mørke stillhet hadde møtt Jesus. Det skapte forandring. Det var mange
tårefylte øyne blant oss som fikk del i hennes vitnesbyrd.
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Utfordringer
I dette arbeidet går velsignelser og utfordringer hånd i hånd. Det kommer stadig gode rapporter om vekst i menigheter, elever som utvikler
seg og nye prosjekter som gir inntekter og jobbmuligheter for døve.
Samtidig opplever vi tider med for lite penger til å drive alt arbeidet og
at politisk uro og naturkrefter kan ødelegge det som er bygget opp.
Ved flere av DMIs skoler, blant annet på Filippinene, er det innskrenkninger på grunn av pengemangel. I Syria og Egypt må virksomheten nå
drives med stor forsiktighet på grunn av utryggheten i disse landene.
Våre folk har fått dødstrusler. Naturkatastrofer har rammet to av skolene våre på Filippinene. I forrige nyhetsbrev skrev vi om flommen ved
DMIs døvesenter og skoleinternat i Davao. Vannet sto to meter opp i
bygningene. Mye ble ødelagt. I Liago kom en tyfon plutselig og gjorde
store skader ved skoleanlegget der. Takk
til dere som står med oss i bønn for alle
menneskene som opplever disse prøvelsene. En varm takk for alle gaver som gis
til arbeidet i denne situasjonen. Vi vil
spesielt oppmuntre dere støttepartnere
om å gi til skolearbeidet i Davao nå som
de er rammet av oversvømmelse og økonomiske innskrenkninger. Kontonummer
1202 57 79957.
DMI-besøk i foreninger, menigheter og andre grupper
Ta kontakt om dere ønsker at Gunnar Dehli eller Lill Muir skal komme
for å fortelle om DMIs arbeid blant døve. Lill blir i Norge i november.
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