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DMI Norge arrangerer internasjonal DMI-konferanse på Stavern Folkehøyskole

Internasjonal
konferanse i 2017
Av Ma@hijs Terpstra og Gunnar Dehli

Hold av dagene 12. - 16. juni 2017!
Da arrangeres DMIs 7. internasjonale konferanse. Denne
gangen skal det skje i Norge.
DMI arrangerer internasjonal
konferanse hvert 3. år. Forrige gang
var det i Seoul, Sør-Korea. For første
gang skjer det i Norge. Se s. 6 - 7.
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Sy- og broderi-prosjekt i Cibitoke
Av Ma@hijs Terpstra og Gunnar Dehli

DMI starter et sy-prosjekt for sju døve kvinner i Burundi.
Prosjektet er et tiltak for sju døve
kvinner som bor i Cibitoke, nordøst
Burundi. De er unge. Noen er enker
eller forlatte. De er analfabeter og
fattige. DMI setter igang denne sy- og
broderi-enheten for å gi disse damene
en framtid. Kvinnene får veiledning i
starten av prosjektet, men skal
etterhvert kunne jobbe selvstendig.

Rå-materialet deres, stoffene, vil de
selv importere direkte med lave
innkjøps- og transport-kostnader. Alle
materialene blir kjøpt i DR Kongo. På
grunn av en frihandelsavtale mellom
Kongo og Burundi, blir ingen
importavgifter belastet disse
materialene.

Prosjektet trenger 16.500 kr. Gi din stø@e Ml konto 1503 76 36956
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De@e skjer i «Sy- og broderi -prosjektet i Cibitoke»:
•
•
•
•
•

De sju kvinnene har allerede fått en måneds sy-opplæring.
Kvinnene og familiene deres styrkes ved at de får fast jobb.
Prosjektet fremmer en utvikling der også kvinner har roller i samfunnet.
Kvinnene får veiledning som leder til økonomisk uavhengighet.
Det etableres en økonomisk og miljømessig håndtering av avfall fra
virksomheten; ved at avfallet blir solgt til pute- og madrass-leverandører.

Hvorfor Burundi?
Burundi er et av de fattigste landene i verden i henhold til FNs liste over
verdens minst utviklede land. Ca. 4,5% av befolkningen er funksjonhemmede.
Det er generelt lav bevissthet om døvhet blant folk. De fleste døve barn får ikke
en skolegang de har nytte av. Mange oppfatter døve som en byrde.

Døve kvinner
Døve kvinner i utviklingsland er en av de mest undertrykte gruppene:
•
De har lav utdannelse og lite ressurser til å søke helse-tjenester
•
De er ofte ofre for voldtekt og uønskede svangerskap
•
De opplever konstante kommunikasjonsproblemer og det finnes få
tegnspråktolker
•
De føler selv, og blir betraktet som en belastning for familien

«Sy- og broderiprosjektet i
Cibitoke»

Bibelord:

Gi, så skal dere få:
Et godt mål, sammenristet,
stappet og breddfullt, skal dere få
i fanget. For i det målet dere selv
måler med, skal det også måles
opp til dere. »
Lukas 6,36
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og FNs bærekra[smål 8 av 17:
Utrydde fattigdom, likestilling
mellom kjønnene, anstendig arbeid
og økonomisk vekst, innovasjon og
infrastruktur, mindre ulikhet,
bærekraftige byer og samfunn,
ansvarlig forbruk og produksjon,
samarbeid for å nå målene.
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Sykkelturen som nesten endte i døden
Av Gunnar Dehli

Mary og Elton Mukarangeya fra Malawi
Ingenting stopper Elton og Mary.
Ulykker og sykdom han hindre
dem en tid. Så er de i full gang
igjen. Noen ganger står det om
livet.
DMIs yngste misjonsfelt er Malawi.
Det er pastorparet Elton og Mary som
leder arbeidet der. I løpet av et par år,
har flere døvemenigheter blitt plantet
og skoletilbud etablert.
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Paret har likevel ikke «nok» med alle
behovene og utfordringene i Malawi.
Rett over grensen til Mosambik er
også nøden stor blant døve. De har
derfor åpnet et misjonsarbeid i flere
byer og landsbyer der.
I Månedskiftet mai/juni var Elton på
en to ukers misjonsreise blant døve
vest i Mosambik. Etter å ha virket i
ett område en ukes tid, ville han kjøre
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videre til et annet distrikt. Flere
advarte han imidlertid, fordi det var
opprørsgrupper som ofte stoppet biler
på den strekningen og drepte folk
vilkårlig. Han lånte da en sykkel og

syklet 190 km gjennom bushen dit
han skulle. To dager senere bega han
seg i vei igjen, denne gangen ble det
en tolv timers tur og 200 km.
Plutselig kollapset han.

Over: Elton måLe seLe igjen bilen sin og ta sykkelen faL. Det ﬁkk en brå sluL!
Under: Sykehuset i Malawi der Elton ﬁkk hjelp og ble bra - mot alle odds!

Elton ble fraktet til et landsbysykehus
som ikke kunne hjelpe stort. Mary
solgte to kuer og ei geit, og fikk
dermed penger til å hente ham til et
sykehus i Malawi. Innleggelsen kostet
mye, Elton var svært dårlig og legene
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sa til Mary at hun ikke burde kaste
bort mer penger på å prøve å redde
mannen. «Behandle ham videre, jeg
stoler på Gud!» svarte hun. Elton er
nå hjemme igjen, frisk, men trenger
mer hvile. La oss huske dem i bønn.
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Sjuende internasjonale DMI-konferanse
Av Ma@hijs Terpstra

Vi i Norge skal arrangere DMIs
sjuende internasjonale
konferanse. Det skjer i Stavern
neste år fra 12. til 16 juni. Temaet
for konferansen er “Sønner og
døtre av en kjærlig Far”.
Den første DMI-konferansen var i
Filippinene for sytten år siden. Siden
har konferansen vært holdt to ganger i
Asia, to ganger i Afrika og en gang i
Australia. Nå er det første gang det
skjer i Europa, her i Norge! Vi skal
leie hele Stavern Folkehøyskole
Fredtun som tilhører Frikirken. Noe
av formålet med disse konferansene
er å forsterke nettverket mellom DMIarbeiderne og kontakten med givere.

Denne gangen vil vi spesielt fokusere
på Gud Fars kjærlighet. Josephat
Mulongo fra Kenya er hovedtaler.
Han leder DMIs arbeid i Kenya der
han blant annet har tilsyn med de 34
døvemenighetene DMI har plantet i
landet. Han følger også opp DMIarbeidet i flere andre afrikanske land.
Til daglig er han pastor i en døvemenighet i Nairobi.
Konferansen har egen hjemmeside på
www.dmi2017.com. Her kan dere
tegne dere for å bli oppdatert og få
løpende nytt om konferansen. Fra
september av blir det mulig å melde
seg på ved å betale for konferansen
online.

Norge i et nøtteskall

Hovedspråket på konferansen vår er engelsk
Av Ma@hijs Terpstra
fordi det er en interSamarbeid mellom DMI Norge og
nasjonal konferanse.
(Se hjemmesiden
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve.
www.dmi2017.com).
Vi planlegger å arrangere en tre-dagers norsk
Norske tegnspråktolker
kultur-opplevelse etter konferansen fra 16. til
blir \lgjengelig \l alle
19.juni. Dette vil skje i Ål i Hallingdal. Alle
\der under konferansen.
konferansedeltakerne får muligheter til å bli mer
I løpet av september vil
kjent med norsk kultur. Det vil bli en spennende tur det komme mer inforfor alle! I løpet av høsten vil vi komme med mer
masjon om konferansen
på norsk.
informasjon om innhold og opplegg.
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Ny kommunikasjons-plattform
Av Ma@hijs Terpstra

Hjemmeside

For ca. en måned siden skrev vi
på Facebook at vi hadde publisert
en ny hjemmeside for DMI Norge.
Vår gamle hjemmeside var laget i
2011 og det var på tide å lage en
tidsriktig layout for 2016.
Hjemmesiden viser en full oversikt
over vårt arbeid for folk som vil bli
kjent med oss. Her vil du også finne
detaljert data om DMI-virksomheten i
Afrika og i Asia. Ta en titt på
www.dminorge.no!
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Digitale nyhetsbrev
Snart forandrer vi våre utsendelser
av DMI-nyheter på e-post.
I dag sendes «Kom og Se!» på epost,
der selve bladet er et PDF-vedlegg.
Snart vil vi begynne å sende e-poster
der du kan se hver nyhet direkte.
Det vil fremdeles også være mulig å
lese «Kom og Se!» på PDF som før!
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FADDER- OG SKOLENYTT

Engasjement for døve barn i u-land
Av Gunnar Dehli

Av og Ml Mkker det inn meldinger som
gleder. I midten av mai kom denne:
«Takk for sist i døvekirken i Stavanger.
Jeg har tenkt mye på disse døve barna
som ikke får skolegang eller opplæring
i sitt språk - tegnspråk. Jeg har lyst til å
sende en pengegave som jeg har fått
inn ved å selge hjemmelagde 17. mai
sløyfer som jeg heklet.
Jeg vil senere sende inn mer, skal finne
noe som jeg kan lage og selge.
Hjertelig takk, Aud KrisMn Røstad!
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Aud Kris\n Røstad
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Bønnetemaer
• I hele tre måneder har vi ikke klart
å samle inn nok penger til feltene
våre. I juni ser det bedre ut, men be
for DMIs økonomi, at vi klarer å
lønne alle medarbeiderne i de 19
landene der vi arbeider.
• Be for helsen til Elton
Mukarangeya, lederen vår i Malawi.
• Be for det nye sy-prosjektet i
Burundi og be om at det skal etableres
mange nye inntektsgivende prosjekter
som kan bidra til at feltene våre blir
mer økonomisk selvhjulpne.

Støtte
Støtt en deltaker fra et u-land til
DMI konferansen i Norge i 2017
Vi trenger sponsorer for å gi våre
medarbeidere i u-land mulighet til å
komme til Norge for å være med på
konferansen. Vil du støtte en av dem?

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.

• Be for Guds Farshjerte-skolen for
afrikanske ledere og reisene som
Neville Muir og Gunnar Dehli skal ha Gi en gave med «VIPPS»
til ulike felt i Afrika i sommer.
Nå kan du gi en gave til DMI ved å
bruke DNBs «Vipps» på telefonen din.
• Be for alt planleggings- og forarbeidet for DMI-konferansen i 2017. Skriv bare DMI Norge - og send!
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

Fadderkoordinator Gro Næss Magnus
Når Lill Muir er på sine Norges-turer,
bruker hun ne@verket si@ akMvt.
Frimodig spør hun sine venner: «Du,
kunne du tenke deg å hjelpe DMI
med å….?»
Slik gikk det til at Gro Næss Magnus
nå er blitt DMI Norges fadderkoordinator. Hun trengte ikke lang
betenkningstid. «Jeg har jo tid nå som

jeg er blitt pensjonist!» svarte hun da
hun ble spurt. «Dessuten er jeg vokst
opp med onkel og tante som var døve.
Jeg var vant med tegnspråk. Kanskje
det kan friskes opp igjen!»
Gro og Lill gikk på samme skole fra
de var 14. Senere studerte de sammen
på Oslo lærerskole. For Gro ble det
hele 40 år i skolen som lærer.
DMI-arbeidet har Gro og mannen
hennes støttet i årevis. Nå vil hun med
praktisk innsats bidra til å styrke skolemulighetene for døve barn i u-land.
Vi takker vår tidligere fadderkoordinator, Tove Selsø for den
innsatsen hun har gjort, og ber Gud
velsigne dette arbeidet videre.
Vil du bli fadder! Kontakt Gro på
gro.magnus@gmail.com eller på
telefon 91319230.

Kan du gi oss din epost adresse?
Vi forsøker å spare porto. Om vi kan nå deg per epost, istedenfor å alltid
måtte sende ting i posten, vil det være til stor hjelp for oss. Send oss ditt
navn og epost-adresse til post@dminorge.no
TUSEN TAKK!
Postadresse:
Pb 3618 Bislett,
0136 Oslo
Org.nr: 884 690 242
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Besøksadresse:
Linstows gate 3,
0166 Oslo
post@dminorge.no

DMI Norge - mobilnummer:

40 39 39 69

www.dminorge.no
Facebook: DMI Norge
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