
 

Konferansen i Australia  
ga ny inspirasjon 
Kjære alle døve og hørende støt-
tespillere og venner av DMI! Takk 
til deg som ber for arbeidet! Det 
bærer virksomheten!  
Konferansen som vi hadde i Aust-
ralia i midten av oktober ble et 
stort, konkret svar på bønn. I 5 
dager var drøyt. 100 mennesker 
samlet på et konferansested 
utenfor Sydney. Ytterligere 30 
kom til etter hvert. De fleste deltakerne var døve, og de kom fra ca. 
tjue forskjellige land. Dette stilte store krav til kommunikasjonen. Her 
ble det brukt både engelsk tale, australsk og amerikansk tegnspråk, in-
ternasjonal tegnkommunikasjon og det stilte seg fram et helt “ batteri” 
av tolker som oversatte til ulike nasjonale tegnspråk.  
Samlingene var preget både av herlig humor og av engasjerende for-
kynnelse. Det ble sunget med stor hengivelse. Felles for all sangen er at 
om den er uten musikk og melodi, er den sterkt rytmisk, der både 
munn, hender kropp er med. Døve i Norge, Korea, Filippinene og Zam-
bia synger på veldig forskjellig vis, men vi prøvde alle å henge med på 
de ulike måtene. Den afrikanske lovsangen slo særlig godt an. 
Det ble avgitt rapporter om DMI-arbeidet fra alle landene som var re-
presentert. Dette ble til stor oppmuntring. Det skjer stadig vekst, folk 
opplever mange velsignelser, samtidig som mange står midt i store ut-
fordringer. Konferansen ble nok til særlig stor hjelp for dem som lever 
og arbeider under tøffe forhold, og for dem som mangler det meste og 
lever i fattigdom. De fikk omsorg og forbønn og kunne reise hjem med 
en fornyet erfaring av at de ikke står alene i kampen.  
 

En ung mann som vil! 
Vi vil gjerne presentere en døv ung mann fra Afrika for dere lesere. Han 
heter Robert Ssewaggudde. Han er en av ca 70.000 døve i Uganda — et 
land med over 30 millioner mennesker. 7 år gammel ble Robert plutse-
lig døv etter en febersykdom. Da ble det brått slutt på skolegangen 
hans. I skam over å ha en sønn som ikke hørte, ble han holdt hjemme 
av foreldrene. Et år senere fikk han likevel komme på døveskole i Kam-
pala. På videregående trinn ville han gå på en normalskole for å bli best 
mulig i engelsk. Det ble han, og nå studerer han første året på Universi-
tetet. Uten tolk, men ved å skrive av forelesningsnotatene til en 
medstudent, er han i stand til å følge universitetsstudiet.  
Han er i dag 22 år gammel og leder et stort kristent ungdomsarbeid 
som DMI driver i Kampala. I sommer ble han valgt inn som vice presi-
dent i WFDY, Døves Verdensforbunds ungdom. Robert studerer social 
work og NGO-management fordi han vil fortsette å arbeide i DMI. 
Robert er en av de fattige døve barna som fikk hjelp av DMI til å gå på 
skole. Å hjelpe et døvt barn til skolegang , kan gi store resultater! 

      DMI NorgeDMI NorgeDMI Norge  

Takk og bønn 
 Takke for at konferansen 

ble til stor inspirasjon!  

 Be om nye kilder som kan 

lette økonomien i DMI. 

 Be for døve og deres le-

dere i Midt-Østen og for 

beskyttelse for  dem.  

 Be for DMIs skoler at drif-

ten kan sikres. 

 Be for en unge døv mann 

i Afrika som soner en livs-

tidsdom for et drap han 

kanskje ikke har begått. 
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Du kan få skatte-
fradrag på  
gaver til DMI 
 

Skattemyndighetene har nå 
godkjent at DMI Norge kan 
motta gaver der giverne kan 
få skattefritak. Ordningen gjel-
der for gaver over 500 kroner. 
Øvre tak for skattefritak er 
12.000 kroner. Dersom vi har 
navn, fødselsnummer og ad-
ressen din, vil vi gi skattemyn-
dighetene melding om hva du 
har gitt. Du kan sende disse 
opplysningene til  
gunnar.dehli@deafmin.org  

Robert besøkte DMI Norge nå i oktober 

Lewis  Robert Josephat 
Zambia  Uganda Kenya 
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Vi satser på Davao! 
I september-nyhetsbrevet 
så dere bilde fra en over-
svømmet DMI-skole på Fi-
lippinene. Da vi besøkte 
skolen i oktober, var alt re-
parert, ryddet opp og i full 
drift. En varm takk  for alle 
gaver som ble gitt i den for-
bindelsen. Å se dette stedet og møte menneskene der, gjorde et uut-
slettelig inntrykk. Konklusjon: dette arbeidet er det virkelig verdt å sat-
se på! DMI Norge vil mobilisere kraftig for å bistå denne skolen i tiden 
som kommer. Vi har stor tro på det arbeidet som gjøres her. Her ut-
dannes døve til innsats i menigheter, skoler og samfunnsliv for øvrig, i 
stor skala. Det drives undervisning både på grunnskole- og videregåen-
de nivå, og høyskoletilbudet deres gir utdanning til både pastorer og 
lærere. Behovet for skoletilbud er stort og planer for utvidelse ligger 
klare, men flere lærere  har måttet slutte fordi det ikke er nok penger 
til lønn. DMI-skolen har i dag nesten 100 elver. 40 av dem kommer fra 
svært fattige familier. Flere er foreldreløse. Vi mangler sponsorer til 
over 60 av elevene på skolen. Det koster ca. 600 kroner i måneden å 
støtte et barn der. Vi tenger partnere som vil være med å støtte over 
tid! 
Bli støttepartner ved å svare til dmi-norway@deafmin.org eller til DMI 
Norge, Pb. 19 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo.  
 

På vegne av DMI Norge vil Neville og Lill Muir, Heidi Woll  og Gunnar Dehli  
ønske dere en fredfylt jul og et velsignet 2012! 
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