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Endelig er ny leder på 
plass i Uganda. Etter 
tre år etter kom bønne-
svaret. Da David 
Bulime døde i 2010, var 
det ingen til å ta over 
etter ham. Han var en 
avholdt leder av DMI 
Uganda.  DMIs inter-
nasjonale leder, Neville 
Muir, tok midlertidig 
over ledelsen der.

Det er med glede vi 
presenterer Samuel 
(Sam) Begumisa  for 
dere! Han er gift med 
Moreen, og de har tre 
barn, Jessica, Jethro og 
Jordan. Sam er lærer av 
yrke og avslutter nå en 
toårig teologiutdanning. 
Den gode måten han 
behandler folk på, og 
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Samuel Begumisa med sin kone Moreen og to av deres tre barn 
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Bibelord:

«Be	  så	  skal	  dere	  få.	  
Let	  så	  skal	  dere	  finne.	  Bank	  på	  så	  
skal	  det	  lukkes	  opp	  for	  dere!	  
MaIeus	  7,	  7

hans dype åndelig teft er noe en legger 
merke til. Han har stor entusiasme for 
den nye jobben sin og viser innsikt for 
dagens situasjonen for døvearbeidet i 
Uganda. Det er det landet i Afrika hvor 
vi har mest virksomhet: 60 døve-
menigheter, et stort arbeid blant døv 
ungdom og flere prosjekter. 
Tegnspråk, døv kultur og tankesett er 
Sam vel kjent med. Han er hørende 
men har døve foreldre, en CODA, 
«Child of Deaf Adults», barn av 
voksne døve. Faren var leder for 
Døveforbundet i Kenya, og moren 
tilhørte døvemenigheten i Nairobi. 
Hun ivret for at DMI burde få virk-
somhet i hennes hjemland Uganda. 
Dette skjedde etter hvert. Lite ante hun 
da at sønnen i framtiden skulle komme 
til å lede dette arbeidet. 
DMI trenger faste støttepartnere for 
Sam. Det er behov for kr 3000 mer i 
måneden for å dekke hans lønn, reiser 
og offentlige avgifter. Hvis du eller en 
sammenheng du er med i, vil støtte 
ham, ta kontakt med oss i DMI Norge.

	  

 Styret for DAU: bak fv: juridisk rådgiver 
 Allan, direktør Sam, styreleder Robert,
 foran fv: kasserer Stephen, styremedlem 
 David, sekretær Molly.

I årene da DMI Uganda var uten 
nasjonal leder, var Stephen Kasumba, 
en hovedkoordinator. Nå har Sam 
overtatt ledelsen. De har også fått et 
nytt styre med unge krefter. Styreleder 
er Robert Ssewaggudde. Han kan dere 
lese mer om på siste side. Ordet  
“internasjonal” kan i Afrika forstås slik  
at en har mye penger, noe DMI ikke 
har. Derfor ble navnet byttet til DAU, 
altså Deaf  Action Uganda. 

____________________

Nytt	  navn	  og	  styre	  i	  Uganda

Ny	  leder	  	  for	  Deaf	  Action	  Kina
Pastor Lee med sin familie. Be også for 
han og hans nye lederteam.
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Begynn forberedelsene til reisen 
nå! Spar til den lange flyturen til 
Asia i det landet der DMI startet 
for 35 år siden. 
Sør-Korea er et spennende land og 
Seoul er en stor og flott gammel by. Du 
vil oppleve et land som er i rivende 
utvikling, med noe av verdens beste 
teknikk. I havnebyen Inchon, vest for 
hovedstaden begynte DMI i 1979 med 
fire døve ungdommer. Kanskje du får 
treffe dem! Kirker ser du overalt i byen, 
særlig om kvelden når alle kirkenes 
kors lyser. Landet har den største  
evangeliske befolkning i Asia, mange 

døve er også kristne. Historien forteller 
om tider med store vekkelser etterfulgt 
av grusomme forfølgelser hvor mange 
måtte kjempe for sin tro. Sterke fortel-
linger om forsoning og fred hører også 
med. Vi håper du kan bli med oss om 
du er hørende eller døv! Hovedtaleren 
blir Bob McFarland, en kjent døv 
predikant  fra England som var med på 
den første DMI-konferansen i 1999. 
Hovedtema blir fra 1. Krøn. 4,10. 
Noen har forlengst begynt å forberede 
reisen. Uten å bli bedt om det, stakk 
Robert Ssewaggudde innom EgyptAir 
og spurte om mulighetene til å få fem 
tur/retur billetter til Sør-Korea for døve 
ledere i Afrika. Svaret ble “ja”, og da 
vet vi at fem av våre ledere i Afrika 
allerede kan glede seg til å reise til 
konferansen, så sant de får visum. La 
oss be om det!  

DMIs	  sjette	  Internasjonale	  konferanse
SEOUL,	  SØR	  -‐	  KOREA	  7.-‐11.	  oktober	  2014	  

Robert takker for løftet fra EgyptAir om å 
få fem billetter til konferansen i 2014.
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Fadder-‐	  og	  skolenytt
Av	  Lill	  Muir	  	  

Den 12. oktober fikk vi  en enestående 
opplevelse. Vi så hva godt teamarbeid 
kan resultere i! Søndagskolen i Flekke-
fjord Frikirke arrangerte misjonsfest 
med taco og åre-salg. Både barn og 
voksne hjalp til, og maken til åre-salg 
hadde vi aldri sett før! Deres teamarbeid 
var et eksempel til etterfølgelse.
Kr 19.700 kom inn og det skulle gå til å 
betale skolegangen til Hastings og 
Maliza, våre to fadderbarn i Zambia.
Det koster tilsammen kr 50 000 i året for 
de to elevene. Så nå er vi langt på vei til 
å dekke utgiftene for den ene av dem for 
i år. Vi har også fått noen faddere som 
sender faste beløp hver måned, og det 
hjelper godt, men vi trenger flere. 
Kanskje du, søndagskolen din, eller en 
annen gruppe du er med i vil støtte dette 
fadderprosjektet. Det er teamarbeid!

Teamarbeid for DMI i Flekkefjord 
Frikirke

En stor  takk til folket i Flekkefjord 
for den flotte innsatsen og for 

pengegaven!

Maliza på skole i Maamba, Zambia

 Hastings på skole i Choma, Zambia
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Døve	  i	  Egypt	  lider

Neville og Lill vært på Norges-
besøk i oktober. Det ble ikke tid til å 
lage en reiserute på forhånd, men de 
fikk likevel bli med på mange 
forskjellige samlinger. Det ble 
møter med søndagsskolebarn og 
konfirmanter, menighets-besøk og 
en  utvidet syklubb-aften. Også på 
hus-møter og i misjons-grupper ble 
nytt fra DMI formidlet.  Takk for all 
gjestfrihet og godhet for denne 
gang! Nytt Norges-besøk blir 
antakelig på forsommeren 2014. 

Lill	  og	  Neville	  Muir	  i	  
Norge

Nedal og Fadi, DMIs medarbeidere i 
Syria sendte en video til Australia, til 
menigheten der Lill og Neville Muir er 
med. Vi vil dele den. Her er norsk tekst: 
“For åtte år siden begynte arbeidet 
blant døve i Syria. DMI er den eneste 
kristne organisasjon som har arbeid 
blant døve her. Målet er å presentere 
Jesus som Frelseren gjennom under-
visning fra Bibelen, lære døve arabisk 
språk (dvs. å lese og skrive) og livs-
ferdigheter. For to år siden begynte 
krigen i Syria. En vanskelig situasjon, 
mange mennesker har dødd, mange 
hjem er ødelagt. Her er fattigdom, sult 
og mye frykt.
Vi stoler på at Jesus vil gi oss sin fred i 
de kommende dager. Vi er glad for at 
Jesus elsker oss.Vi tror at våre bønner 
kan gjøre en forskjell, for de rører ved 
Guds hjerte. 
Be for oss!

Video	  fra	  Syria

Mange døve kristne har mistet hjem 
og arbeid. Noen har mistet livet. To 
kirker er blitt ødelagt der døve fikk 
holde sine samlinger. En av styre-
medlemmene har fått dødstrusler på 
telefon. Be for dem! 

   

Denne døve egyptiske gutten 
har mistet alt

 Videolink, klikk her

http://youtu.be/mvdDF7QnU68
http://youtu.be/mvdDF7QnU68
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23 personer ville være med da 
DMI og Norkirken i Grimstad 
arrangerte Bibel-
seminar for døve. 
Både fra Oslo, 
Østfold, 
Vestfold 
og 
Agder-
fylkene 
ville 
folk 
være 
med. 
Seminaret 
ble preget 
av høy 
deltaker-aktivitet og 
mange engasjerte innlegg.
Lørdag 26. oktober var DMI Norge for 
første gang med på å arranger et Bibel-
seminar for døve. Tema for dagen var 
«Sønnen som kom hjem» og vi tok 

utgangspunkt i fortellingen i Lukas 15, 
11-32. Vi snakket sammen om ordet 

«FAR». Deltakerne fortalte 
hva slags tanker de 

fikk når de 
tenkte på det 

ordet.  
Deretter 
snakket 
vi om 
hvem 

Gud er 
som far og 

hvordan han 
vil være 

sammen med oss 
som sine sønner og døtre. 

En stor takk til Reidar Akselsen og 
Bibelgruppen for døve i Grimstad som 
inviterte til dette seminaret og sto for alt  
praktisk. Dette ønsker vi å gjøre igjen!

Bibelseminar	  i	  Grimstad
Av	  Gunnar	  Dehli

Feltbesøk
Av	  Gunnar	  Dehli

Det er mulig å kunne reise på besøk eller lengre opphold på noen av DMIs felt i 
Afrika og Asia. Lengden på opphold kan variere fra noen uker til flere måneder.
Vinteren 2014 planlegges det en besøksreise på en til to uker til Afrika. Reiseruten 
er ikke lagt ennå. Ta kontakt med meg om du synes noe av dette er interessant.
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• Takk for nye ledere i Uganda og i 
Kina og for nye styrer! Be for de store 
utfordringene de står overfor. 

• Be for juristen som har tatt på seg 
saken til døve Emmanuel som sitter 
fengslet i Zambia. Be også for de to 
andre unge døve fangene. 

• Takk for iveren i Flekkefjord!    
Be for Hasting og Maliza og fadder-
prosjektet for deres skolegang! 

• Be for Syria, for døvemenigheten 
i Damaskus. Be om fred, beskyttelse 
og ledelse.

• Be for døve i DMIs menigheter i 
Egypt, spesielt for dem som har mistet 
familiemedlemmer og sine hus.

• Be for økonomien i DMI!

Bønnetemaer
Økonomisk ble september ble en god 
måned, men oktober ble igjen vanskelig 
og vi kunne bare gi medarbeiderne 40% 
av den lønnen de skulle ha. Problemet 
er ikke sviktende gaveinntekter, men at 
det ofte oppstår store og akutte behov 
for ekstra midler flere steder. Vi har 
ikke noe ekstra fond til å møte slike 
utfordringer, men det er et mål for oss å 
bygge det opp. Vil du være med på det, 
kan du bruke konto: 7877 08 35983. 
Merk giroen «nødhjelp».

Støtte	  til	  KOM	  OG	  SE!
Takk til firmaet Ludvig Kamperhaug as 
som støtter 
utgivelsen av 
KOM	  OG	  SE!

Styreleder:
Heidi Woll
heidi.woll@dminorge.no
+47 996 97 653 

Daglig leder: 
Gunnar Dehli
gunnar.dehli@dminorge.no
+47 900 30 181

Grunnleggere av DMI

Misjonær og internasjonal leder:

Lill og Neville Muir

lill@deafmin.org 

+61 3 9769 7097 (Australia)

+47 930 67 664 (Norge)

DMIs	  kontonumre

Generelle gaver:

7877 08 35983

Fadder/skolestøtte:

1202 22 18326

Davao skolesenter:

1202 57 79957 

Medarbeiderstøtte:

1503 17 64243

Uganda kurs/konf. senter:

1202 22 18407

Nødhjelps-‐fond

mailto:heidi.woll@dminorge.no
mailto:heidi.woll@dminorge.no
mailto:gunnar.dehli@dminorge.no
mailto:gunnar.dehli@dminorge.no
mailto:lill@deafmin.org
mailto:lill@deafmin.org
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Postadresse:
Pb 19 Bekkelagshøgda, 
1109 Oslo

Org.nr: 884 690 242

Besøksadresse:
Kongsveien 82, 
1177 Oslo

post@dminorge.no

Månedens	  portrett
Av	  Lill	  Muir

Han er bare 24 år gammel, men har 
allerede utrettet mye. Robert er nylig 
blitt utnevnt som vår nye styreleder i 
Deaf Action Uganda, DAU. I flere år 
har han vært vår ungdomsleder i 
Uganda og han sitter som nestleder i 
Verdens Døveforbunds ungdomstyre. 
Han er en mann med leder-
egenskaper og handlekraft.

Besøk oss på internett:

www.dminorge.no

Robert har ledet workshops og 
seminarer og vært med på utforme 
organisasjoner for døve i Kenya, Egypt, 
Litauen, Hong Kong, Australia og 
Rwanda. Han var blant 14 unge fra 
Afrika som kom til Norge for å lære å 
starte opp ungdomsprosjekter i utvik-
lingsland. Robert mistet hørselen som 
barn, men kom etter hvert på døve-
skole. Senere valgte han å gå på skole 
sammen med hørende for å bli god i 
engelsk, noe han ble. Han har et veldig 
pågangsmot og klager aldri over sin 
situasjon. For å skaffe penger til sin 
skolegang begynte han tidlig å male 
bilder. Nå studerer han sosiologi og 
NGO management ved universitet i 
Kampala. Hans visjon er å hjelpe 
funksjonshemmet ungdom å utvikle 
større kapasitet som ledere og få bedre 
livsferdigheter. 
I 1997 ble han en kristen. Han sprer liv 
omkring seg og latteren sitter løst. Om 
han er talentfull, er han likevel ydmyk. 
Han er blitt til velsignelse for mange. 
Vi er glade for at han er på DMI-laget.

Robert Mukasa Ssewaggudde
Leder for DAUs ungdom

mailto:post@dminorge.no
mailto:post@dminorge.no

