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De 7 døve ungdommene ﬁkk na.verd i forbindelse med at de ble døpt.

Filippinene: dåp og
nattverd i sjøen
Av Gunnar Dehli

Sju døve ungdommer lot seg døpe
på leir nå i april.
Når skoleferien begynner på Filippinene, arrangerer DMI hvert år
leirer for døve ungdommer. Sammen
med en gruppe fra en amerikansk
kirke, deltok 110 unge fra Bicoldistriktet på leir i år. Se s. 2 - 4.
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Radikalt budskap og godt fellesskap
Av Gunnar Dehli

De 110 døve ungdommene på leiren i Filippinene ble uYordret Zl å leve et liv
helt med Gud. Her ﬁkk de også gode erfaringer med kristent fellesskap.
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Leiren var full av akZviteter:
over: badeleker
til venstre: håndarbeidsaktiviteter
under: moro med ballonger

Bibelord:

Du er mitt håp, min Herre og Gud,
min trygghet fra jeg var ung.
Fra jeg ble født, har jeg støttet
meg til deg,
fra mors liv er du min styrke.
Salmene 71, 5-6
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Deaf Ministries International Tanzania
Av Ruth Njihia

Daniel
Njihia
(døv)
og
hans
kone
Jane
(hørende).

Immanuelkirken for døve i Tanzania
ble startet i 1997 etter at Neville
Muir hadde sendt pastor Daniel til
Tanzania som misjonær.
Daniel fant mange døve som ikke
kjente Jesus som sin Herre og
Frelser. De gikk i kirker for hørende,
men skjønte ikke det som ble
forkynt. De hadde ikke døvetolk og
ingen i menigheten kunne
kommunisere med dem på tegnspråk.
Dette er dessverre en helt vanlig
situasjon for døve. Døve er ofte
forlatt, oversett og isolert, selv blant
kristne og i kirker.
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De opplever ofte det samme i sine
egne familier og på arbeidsplassen. I
land der det er mangel på sosialhjelp
og annen hjelp fra myndighetene,
forlater foreldre ofte sine døve barn,
fordi de ikke vet hva de skal gjøre eller
hvor de kan få hjelp. Noen foreldre ser
også døvheten som en forbannelse de
må bli kvitt.
Et brennende ønske om å overvinne
disse utfordringene er bakgrunnen for
at DMI og medlemmene i våre kirker
er opptatt med å forkynne for døve.
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Døve i Dar es Salaam reiste selv si. kirke-bygg.
Det var stor glede da døve fikk egne
gudstjenester der det ble forkynt om
Jesus. Mange ga livene sine til Jesus
og ble døpt. De neste årene vokste
menigheten raskt.

slik at de blir sterke i troen.

Immanuelkirken for døve deler det
glade budskapet om Jesus Kristus. Vi
har nå 6 kirker for døve i Tanzania og
håper å nå alle døve i landet med
evangeliet.

Noen ganger tar vi med oss mat og
tilbringer dagen på stranden.

Vi utdanner også døve så de kan
undervise og utruste andre døve,
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Vi feirer alltid jul sammen. Det er
alltid fint å ha fellesskap med
hverandre og spise sammen som en
familie.

Døve foretrekker å feire sammen med
andre døve – mange syns det er
vanskelig å være sammen med foreldre
og familie som sjelden kan
kommunisere på tegnspråk.
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Glimt fra livet i DMI Tanzania
Av Ruth Njihia

Immanuelkirken i Tanzania er glad for muligheten Zl å bringe evangeliet om
Jesus Zl døve studenter. En dag i uka har vi undervisning på skolene deres.
DMI Tanzania arrangerer seminar for evangelister hvert år. Her fokuseres det på
eget liv med Gud, ledelses-emner og ulike bibelske temaer.
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Et sy-prosjekt med 5 symaskiner ble
startet for noen år siden. Målet var
- å gi opplæring av unge døve, uten
videregående utdanning
- å kunne etablere av selvstendig
virksomhet etter endt opplæring
- å hjelpe døve ut av fattigdom
- å frigjøre døve fra undertrykkelse
- at døve selv forsørger familien sin.

Prosjektet varte bare i 5 år, men vi vil
starte det opp igjen og vi tror det kan
komme mange døve tilgode.

Bakeriet leverte brød både til butikker
og enkeltpersoner. Dessverre ble dette
prosjektet også avsluttet fordi
inntektene ikke var store nok til å
dekke husleie og lønn for de ansatte.
Dette prosjektet var spesielt godt egnet
til å hjelpe døve kvinner uten arbeid.
Vi håper og ber om at nedlagte
prosjekter skal komme i gang igjen, og
at nye skal opprettes.

Sarah og Eva er døve og foreldreløse.
Sarah er 25 år gammel og Eva er 27 og
begge er akZve medlemmer i tegnkoret. De er veldig ivrige og Zl stor
oppmuntring for andre unge døve. De
oppmuntrer andre unge jenter Zl å
være stolte og Zl å bli med i koret. Gud
bruker dem på en spesiell måte og de
er med på å gi Gud ære.
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Giftermål på Samar, Filippinene
Av Gunnar Dehli

Brudeparet Dina og Rodel Manila. Neville Muir hadde oppgaven som
brudgommens far.
Husker du tyfonen Haiyan som herjet
på Filippinene i november 2013? Den
knuste ﬂere byer og landsbyer på øya
Samar. Et av stedene det gikk verst
utover var byen Borongan.

Døve - og synshemmede - Rodel
Manila er DMis pastor og elevhjemsbestyrer i Borongan. Han var med på
å få alle elevene i sikkerhet før
tyfonen braket løs.

I Borongan har DMI en kirke for døve
og vi driver et elevhjem der for elever
som går på en offentlig døveskole.
Skolen har ikke eget internat. DMIs
elevhjem gjør det mulig for døve barn
som bor ute på landsbygda å få
skolegang.

Nå i april giftet Rodel seg med Dina,
en tidligere elev fra skolen. Rodel
som ikke har noen far, ba Neville
Muir om å ta oppgaven som far
under bryllupet. Og slik ble det!
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Guds velsignelse over det nye paret!
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Utrettelig arbeid for døve-misjonen
Av Gunnar Dehli

Lill og Neville Muir på stand for DMI under påskekonferanse i Australia.
DMIs internasjonale leder, Neville
Muir, hadde nylig en kreftoperasjon.
Han har likevel kommet raskt til
hektene igjen, og det tok ikke mange
dagene før han anså seg som
arbeidsfør igjen.
I påsken dro han og kona, Lill, til en
kristen konferanse, der de presenterte
DMIs arbeid på en stand.
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Etter påske reiste Neville igjen på en
misjonsreise. Denne gangen til
Filippinene, der han var i tre uker.
Han besøkte ulike steder der DMI har
kirker og skoler.
Neville er blitt 71 år. Vi er takknemlige for at han kan fortsette å stå i
tjenesten. La oss fortsette å be for
Nevilles helse.
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Bønnetemaer
• Forrige måned klarte vi bare å
sende 65% av det beløpet som vi
skulle sende ut til feltene våre. Be for
DMIs økonomi, at vi klarer å lønne
alle medarbeiderne i de 19 landene
der vi arbeider.
• Be for Neville Muirs helse, slik at
han kan holde fram i tjenesten.
• Be for DMI-arbeidet i Tanzania,
slik at stadig flere døve kan nås.

Økonominytt
Skattefradrag for gaver til DMI
Norges arbeid
I år kan du få skattefradrag for inntil
25.000 kr. for gaver som du gir til DMI
Norge. (Ektepar får skattefradrag for
50.000 kr. tilsammen.)
Om du lar oss få ditt personnummer, gir
vi beskjed til skattemyndighetene.

Gi en gave med «VIPPS»

Nå kan du gi en gave ved å bruke
mobiltelefonen din.
Hvis du har lastet ned en «app» fra
DNB som heter «Vipps» kan du sende
en gave - et beløp du selv bestemmer • Takke for døvemenighetene i
Kina. Takke for alt Gud legger til rette ved bare å sende det til DMI Norges
telefon-nummer: 40 39 39 69.
for at Guds Rike kan gå fram blant
Kinas 25 millioner døve.
Enklere blir det ikke!
• Takke for DMIs ungdomsleirer, at
budskapet om Jesus stadig når nye
mennesker, slik at unge blir døpt og
lagt til menighetene.

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

DMIs kontonumre
Generelle gaver:
7877 08 35983
Fadder/skolestøtte:
1202 22 18326
Medarbeiderstøtte:
1503 17 64243
Bærekraftsfond:
1202 22 18407
Fanger i Zambia:
1503 56 95521
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Grunnleggere av DMI

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

Misjonær og internasjonal leder:
Lill og Neville Muir
lill@deafmin.org
+61 3 9769 7097 (Australia)
+47 930 67 664 (Norge)
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Månedens portrett
Av Gunnar Dehli

Dette budskapet gikk rett i hjertet til
Sam og kona Joy. Sam sa til Trevor:
«Dette må døve få del i!»
Trevor opplevde at dette måtte være et
ord fra Gud selv og svarte ja til å holde
samme seminar, en såkalt Farshjerte Askole, for døve i Uganda.
I juli i fjor kom 40 personer fra ni ulike
afrikanske land, til en slik skole-uke i
Jinja, Uganda. De fleste av deltakerne
var døve pastorer og evangelister.
Trevor og Linda Galpin
Trevor og Linda fra England hadde
aldri hatt noe med døve å gjøre. Da
de møtte Sam og Joy i Uganda,
skjedde det noe med dem!
Sam Begumisa er leder for DMIs
arbeid i Uganda. Han og kona fikk
mulighet til å være med på en
seminaruke i Tanzania om Guds
Farshjerte. Trevor og hans kone Linda
underviste om at det er mulig for oss
alle å få erfare Fars kjærlighet.
Postadresse:
Pb 3618 Bislett,
0136 Oslo
Org.nr: 884 690 242
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Besøksadresse:
Linstows gate 3,
0166 Oslo
post@dminorge.no

Trevor sto for undervisningen. Det var
svært uvant for ham å oppleve at
forsamlingen ikke så på ham, men på
døvetolken som sto ved siden av ham.
Kontakten mellom han og de døve
utviklet seg imidlertid raskt.
Det ble en sterk og velsignet uke som
har betydd mye for arbeidet i døvemenighetene i Afrika. Mange har fått
en ny erfaring og forståelse for hvem
deres Himmelske Far egentlig er.
I juli skal det arrangeres en ny
Farshjerte-skole i Uganda. La oss be
for den!
DMI Norge - mobilnummer:

40 39 39 69

www.dminorge.no
Facebook: DMI Norge
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