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Annonse-plakat for helgen på Ål Folkehøyskole. Se mer informasjon på s. 10.

DMI-helg i Ål
Av Ma?hijs Terpstra og Gunnar Dehli

Det må være første gang i historien
at det arrangeres det en kristen leir
for døve på Ål Folkehøyskole.
DMI Norge samarbeider med Ål
Folkehøyskole og kurssenter for
døve om å arrangere et kortkurs med
kristent innhold for døve. Inspirert
av Guds Farshjerte-skole for døve i
Uganda, vil vi nå ha en helg i Norge.
Leiren vil være helgen 11. - 13.
november 2017.
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På reise til Afrika med DMI for første gang
Av Ma?hijs Terpstra

Takknemlige deltakere på Farshjerte A-skole for døve i Jinja, Uganda.
Det var to mål med reisen min til
Uganda. Jeg skulle bli kjent med
DMIs afrikanske ledere og å delta
på et seminar om Gud som vår far.
Jeg reiste sammen med daglig leder
Gunnar Dehli og Heidi Woll som tolk.
Da vi kom til Kampala, deltok vi først
i et seminar med våre afrikanske
hovedledere om innsettelse av
pastorer og om å tjene i kirkene.
Det var en flott opplevelse å møte så
mange ledere samtidig, et godt grunnlag for vårt framtidige samarbeid.
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Det var andre gang DMI arrangerte
en Farshjerte skole i Afrika sammen
med Fatherheart Ministries.
Tilbakemeldingene og erfaringene fra
i fjor var så bra at vi måtte gjøre det
igjen.
Farshjerte-skolen varte i 6 dager, med
50 døve deltakere fra ni afrikanske
land: Burundi, DR Kongo, Kenya,
Malawi Uganda, Rwanda, Sør-Sudan
Tanzania, Zambia og Sør Afrika.
Mange fikk en ny forståelse og
erfaring av Gud Fars kjærlighet.
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Over: Hovedlederne fra Uganda, Malawi, Tanzania, Rwanda, Zambia, DR Kongo
og Kenya, under leder-seminaret i Kampala.

Tv: Farshjerte-skolen ble arrangert i vakre omgivelser i Jinja, ved Nilens bredd.
Heidi Woll fra Norge sammen med afrikanske deltakerne.
Th: MaMhijs Terpstra ﬁkk høner i gave eMer besøk i Lira, nord i Uganda. De var
liM vanskelig å ta med 2l Norge. DMI Uganda-lederen og sjåføren ﬁkk hver sin.
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Afrikanske ledere til Norge på kurs
Av Ma?hijs Terpstra

Josephat Mulungo med et «happy jump» ved Mjøsas bredd.
I september inviterte vi lederen for
DMI i Uganda, Samuel Begumisa
og Josephat Mulongo, leder for
DMI Kenya å bli med på et ukes
bibel-seminar på Gjøvik.
Besøket var en forberedelse til den
internasjonale DMI-konferansen som
vi skal arrangere neste år, der temaet
vil være om Gud som far. Ruth
Njihia, datter av DMIs misjonær i
Tanzania, var også med på seminaret.
Ruth studerer i Oslo og er i praksis
ved DMI Norge. Dagene på Gjøvik
ble en fordypning i Bibelens budskap
om at vi er Gud Fars elskede sønner
og døtre.
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Ruth var glad å se sine venner igjen.
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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

Josephat lærte hvordan han kunne
lage taco på norsk vis.

Registreringssystemet er åpnet!
Av Ma?hijs Terpstra

Nå er det mulig for deg som ønsker det
å registrere deg for å delta på DMIs 7.
Internasjonale konferanse og turen
«Norge i et Nøtteskall»!
DMI Norge er glad å kunne dele en god
nyhet: registreringsordningen for
konferansen fra 12.-16. juni og helgen
som kalles «Norge i et Nøtteskall» er nå
åpnet. Du kan velge mellom flere
muligheter for hvordan du vil bo og delta
på konferansen.
Vi ønsker også å kunne invitere noen av
våre DMI medarbeidere fra ulike u-land.
De er ikke i stand til å betale selv for å
være med på konferansen. Prisen du
betaler bidrar til å støtte noen deltakere
fra Afrika og Asia.
På www.dmi2017.com finner du mer
informasjon angående konferansen.
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Fordi dette er et internasjonalt
arrangement, er språket engelsk, men du
kan velge norsk på registrerings-siden.
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Fadder -og skolenytt

På fengsels-reise med Hastings
Gunnar Dehli

For 6 år siden mottok DMI et brev fra et
fengsel i Zambia. En fange skrev til
Neville Muir og bønnfalt DMI om å finne
hans døve sønn på åtte år og la ham få gå
på skole. Vi fant ham og Hastings er nå
en av de beste elevene på skolen.

Has2ngs

var han klar til å være med.
Det var en lang todagers reise til
fengselet. Hastings var ganske stille på
turen, spent. Da vi kom fram, ville
vaktene først ikke slippe han inn. Han
var for ung. Til slutt fikk han likevel
lov, uten krav om bestikkelser. Møtet
mellom far og sønn ble sterkt og ikke
uten tårer. Gutten viste fram karakterkortet fra skolen og faren konkluderte
med at Hastings er familiens stolthet.
Han kunne også fortelle at han vil få
straffen redusert og snart ville kunne
møte sønnen i frihet. «Jeg har noe til
deg, sønn» sa far til slutt og rakte ham
sin egen velbrukte Bibel.
På vei hjem spurte jeg Hastings om
hvordan møtet med faren hadde vært for
ham. «Nå har jeg fred inni meg,» svarte
han, «for nå har jeg sett far!»

Hastings var bare to år gammel da
faren hans ble satt i fengsel. Han hadde
ingen minner om faren sin. Han hadde
heller ingen fotografier av faren og
kunne ikke huske hvordan han så ut.

Møte med far
Vi forsøkte for et par år siden å
legge til rette for at Hastings kunne få
besøke far, men gutten var ikke klar til
det den gangen. Nå i sommer derimot,
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Stedet der far og sønn møMes for
første gang
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Fadder -og skolenytt

Maliza fra Zambia
Av Neville Muir og Gunnar Dehli

Det tok to hele dager å få besøkt denne
gutten. Maliza en døv gutt med Cerebral
Parese. Fordi det var skoleferie, måtte vi
besøke ham i landsbyen der han kom fra.
Det ble en opplevelsesrik tur.
Vi hadde ingen anelse om hvor landsbyen
lå og hvor komplisert det skulle bli å finne
fram til der Maliza bor. Det eneste vi visste
var at det var omtrent en og en
halv time ut av Choma, en by
som ligger en dagsreise
sør for Zambias
hovedstad, Lusaka.
Den beste måten å
beskrive Malizas
hjemsted på, var at
det er en plass i
ingenmannsland.
Det fantes ingen
veiskilt, og med
unntak av de første
kilometerne som var
et støvete vaske-brett
av en vei, var resten
bare noen hjulspor
gjennom gresset. Hadde ikke
Lewis, DMIs leder i Zambia
vært med Neville og Gunnar, ville det ikke
ha vært noe håp om å finne stedet. Det var
heldigvis tørketid i landet, så det var mulig
å komme fram med terrengbilen vi hadde
leid. Hadde det vært den våte årstiden, ville
vi aldri ha prøvd å ta turen.
Da vi kom fram til Malizas hjem fant vi
ham liggende i støvet sammen med noen av
sine søsken, men han ble raskt satt opp i
rullestolen som han har fått av DMI. Den
stakkars gutten fikk nesten panikk da han
plutselig så to hvite mennesker som ville
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besøke ham. Foreldrene ble også sjokkert.
De hadde ingen anelse om at de besøkende
skulle komme. Vi hadde ingen mulighet for
å sende dem noen beskjed på forhånd. Det
finnes ikke elektrisitet i området.
Denne gutten har ligget på våre hjerter i
flere år nå og vi ønsket virkelig å få besøke
ham, også for å kunne gi informasjon til
dem som støtter hans skolegang.
Som vanlig i de fleste
afrikanske hjem, var det
barn overalt. Neville
spurte faren hvor
mange barn han
hadde, og han
begynte å telle dem
på fingrene til
mamma avbrøt og
sa: «Elleve!» Dette
er en polygam
familie. Pappa har
to koner. Da vi kom
var Malizas mor
hjemme og passet
barna, mens den andre
kona var ute og gjette
kyrne. Familien på elleve barn,
to koner, Malizas far og bestemor,
bodde alle på den lille bondegården.
DMI får stadig henvendelser om å kunne
hjelpe mange barn i de landene der vi
arbeider, men det er umulig å hjelpe dem
alle. Takk til de som har bidratt til å gjøre
denne lille guttens liv bedre og for alle dere
andre sponsorer som gir støtte til døve barn
gjennom DMIs skolestøtteprogram. Spør
gjerne venner og familie om å bli en fadder
eller sponsor. Vi trenger mange flere
støttespillere for «våre» døve skolebarn.
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Kristen-skole for døve i Øvre Egypt
Av Gunnar Dehli

I en landsby utenfor Assiut i Upper Egypt har DMI nylig fåM igang et skole2lbud
for døve, både for barn og for voksne analfabeter. Hany Melad, vår medarbeider der, har bygget opp et team med 2 voksne, frivillige som både
underviser, hjelper familier med døve og driver en døvekirke i landsbyen.
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DMI helg i Ål
Av Ma?hijs Terpstra

DMI helg på Ål fra 11. til 13. november: Relax – endelig hjemme.
DMI Norge og Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve arrangerer kristen leir. Vi er
glade for å kunne tilby en kristen leir for døve- og hørselshemmede (+ hørende
tegnspråkbrukere) en plass for å bli kjent med hverandre og ha fellesskap. Du er
hjertelig velkommen denne helgen. Prisen for helgen er 400 kr. Prisen dekker
overnatting, full kost og tilgang til alle Ål Folkehøyskoles fasiliteter. Det er veldig lett å
melde deg på www.dminorge.no!

PROGRAMMET for DMI-HELGEN: «Relax, endelig hjemme»
KOM OG SE! - 19. oktober 2016
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Bønnetemaer

Vil du utnytte
skattefradragsmuligheten fullt ut?

• Takke for at mange døve ledere i
Afrika har opplevd fornyelse. De
erfarer at Gud er deres gode Far og de
blir Hans frimodige sønner og døtre
I år kan du få skattefradrag for inntil
25.000 kr. for gaver som du gir til DMI
• Takke for at nye, kristne skoletilbud er opprettet både i Øvre Egypt Norge. (Ektepar får skattefradrag for
og i Burundi
50.000 kr. tilsammen.)
Om du lar oss få ditt personnummer, gir
• Be om at Gud gjør økonomiske
vi beskjed til skattemyndighetene.
undre for å sørge for at misjonsarbeidet blant døve kan fortsette på
Gi en gave med «VIPPS»
alle de ulike feltene.
Nå kan du gi en gave ved å bruke
• Be for forberedelser av DMImobiltelefonen din.
arrangementene vi skal ha i Norge:
Med DNB-appen «Vipps» kan du sende en
• Leiren for døve på Ål
gave - et beløp du selv bestemmer. Du bare
Folkehøyskole 11.-13. november skriver DMI, så kommer gavekontoen til
DMI Norge (Internasjonal Døvemisjon)
• DMIs internasjonale
konferanse på Stavern Folkehøy- opp.
Når du har skrevet beløpet, trykker du
skole Fredtun 12.-16. juni 2017.
«neste» og vipps, så er gaven sendt.
Enklere blir det ikke!

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

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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Hjelp DMI-arbeidere å komme til Norge
Stø? noen i å delta på DMIs Internasjonale Konferanse i Stavern, 11. - 16. juni

Patricia og Josephat Mulongo, Kenya
Vi trenger hjelp til å samle DMI-medarbeidere fra 19 land til DMIs sjuende
internasjonale konferanse. Den skal være på Stavern Folkehøyskole,
Fredtun fra 12. til 16. juni 2017. Bli med selv og opplev fellesskapet og støtt noen fra et fattig land!
Kontonr.: 1202 57 79949, merk gaven: «konferanse-støtte»

Samuel Begumisa og
Dennis Dag-kene, Uganda
Postadresse:
Pb 3618 Bislett,
0136 Oslo

Besøksadresse:
Linstows gate 3,
0166 Oslo

Org.nr: 884 690 242

post@dminorge.no
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Nedal Sleman og
Fadi Alfchouﬁ, Syria

www.dminorge.no
Facebook: DMI Norge
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