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Kjære alle døve og hørende støttespillere, faddere og venner av DMI!
Takk til våre lesere som støtter opp om dette vidstrakte arbeidet blant
verdens døve befolkning! Denne gangen ønsker vi over 30 nye lesere
velkommen! Vi håper at disse enkle brevene kan oppleves både
interessante og engasjerende! I dette brevet får dere litt historikk og
litt nytt om aktuelle saker som opptar oss nå.
En mors bønn....et utrolig resultat

Foranledningen til DMIs tilblivelse skjedde for over 40 år siden da
Neville Muir var ung lærer på døveskolen i Melbourne, Australia. Han
ble fadder for en døv ”foreldreløs” gutt i Sør-Korea som het Doo Hyong
Lee. Senere viste det seg at Doo Hyong slett ikke var foreldreløs, men at
familien hadde fem barn, hvor han var en av tre døve søsken. Da
Neville og Lill flyttet til Sør-Korea i 1978 fikk de besøk av Doo Hyong,
moren og søsteren hans. Moren fortalte om sine bekymringer for
barna. Hva med femtiden for dem? Og hvordan kunne de lære om
Jesus? Både hun og mannen var aktive kristne og hadde bedt for barna
sine i mange år, men selv kunne de ikke tegnspråk. ”Kunne vi hjelpe
Doo Hyong ble en av de første
dem?” Dette ble en flott stadfestelse på våre planer! Vi hadde alt
medarbeiderne i DMI. Nå teller de
begynt planlegging av hjelp for døv ungdom som kom til storbyen Seoul
omkring 170 personer i alt.
på leting etter arbeid! I sin iver for egne barns ve og vel hadde hun
allerede booket et rom i menigheten sin som kunne brukes til
Takk og bønn
samlinger. Det var bare å starte opp! Slik ble begynnelsen til DMIs
Takk for gaver til Davao
verdensomspennende arbeid! Praktisk arbeid gikk hånd i hånd med
og Ligao etter flom/tyfon. forkynnelse og annen opplæring. Det hele startet med fire døve
ungdommer i et lite kjellerom i Inchon metodistkirke 1979. Doo Hyong
Be om at konferansen
ble døveprest og hans søsken ble aktive kristne og har sine egne
blir til stor inspirasjon!
familier og arbeid. Guds svar til fru Lee gikk langt utover hennes
Be om nye inntektskilder
forventinger. Siden er det blitt mange slike startfaser i andre land, hver
som kan lette økonomien
med sin historie. Og DMI har spredt seg til de fem kontinent. At dette
i DMI.
enkle besøket skulle få slik vidtrekkende betydning og få berøre så
Be om beskyttelse for
mange mennesker var det ingen som ante, heller ikke Neville og Lill.
døve i Midt-Østen.
Dine bønner kan også nå langt utover det du tror! Din omsorg for dine
Be for DMIs skoler, for
egne, for et fadderbarn eller en døv medarbeider kan også få
elever og stab, og at
vidtrekkende betydning!
driften kan sikres.
DMIs 5. Internasjonale konferanse på The Tops i Australia
Be om et godt lederteam Når dette skrives er det bare noen få uker igjen til konferansen. 120
for DMI Uganda. Neville
mennesker fra 21 land har meldt sin ankomst! Enda er det flere ting
Hjelp døve medarbeidere
til konferansen!
Det er ikke for sent å hjelpe en
medarbeider og komme til
konferansen! Merk gaven
”konferansestøtte”. Bruk konto:
1503 17 64243.

som må på plass, men vi gleder oss og er spente! Før vi er klare til å
ønske alle disse velkommen, har vi medarbeidere fra den tredje verden
som strever med å få visum. Andre har problemer med å få plass på fly,
for ikke å snakke om kostnadene. Det er ikke for sent å hjelpe en
medarbeider! Konferansen er et stort foretagende, men erfaringene
har vist oss at et slikt treårlig møtepunkt har stor betydning for det
videre arbeid med nye kontakter, nye nettverk og at nytt arbeid åpnes
opp på ukjente plasser. Be om en flott og givende konferanse for alle!
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DMIs arbeid i Colombia, Sør Amerika
Colombia er det første landet i Sør Amerika hvor DMI har et offisielt
arbeid. Vi har i noen år hatt kontakt med
døveskoler, lærere og misjonærer i landet.
William Mora er en døv familiefar og
medarbeider for DMI. Han leder
døvemenigheten i millionbyen Bogota. Stadig
er det flere døve som kommer. De er så
glade og lettet over at han selv er døv! Da er
det mye lettere å slå av en prat og stille
spørsmål. Planen er å spre arbeidet til andre
byer også. På bildet ser dere William sammen med vår svigerinne
Gladys fra Colombia, gift med Nevilles bror. Hun var hjemom i
september og fikk mulighet til å se litt av DMIs arbeid der.
Hjelpen kom raskt til de rammede områdene på Filippinene!

I forrige brev skrev vi om flom i Davao og tyfon i Ligao. Utgifter som
naturkatastrofene forårsaket er så og si blitt dekket og takken er stor!
Skolesenteret i Davao gleder seg til besøk av Gunnar Dehli i oktober.
Det viktige nå for disse skolene er å få flere faste støttespillere via DMI
enten som fadder- eller medarbeiderstøtter. Er dette noe for deg, så ta
kontakt med oss, så sender vi deg mer informasjon.
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 28.okt- 8.des.
Med vennlig hilsen fra vårfylte Australia, ved Lill og Neville
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