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Alle elsker Neville Muir

Tilbake etter sommeren!
Av Matthijs Terpstra

Det har vært veldig fint å se 
hvordan sommeren har forløpt 
blant døve kristne som er 
tilknyttet DMI i mange land. 
De har hatt tilbud om en 
rekke samlinger og leire der 
tegnspråkbrukere har ett mål for 
øye; Å dele kjærligheten til Gud.

Samtidig er det spennende å 
følge og jobbe for DMIs framtid 
med nye folk. Eksempler på det 
er A-skole i Ål med deltakere fra 
elleve forskjellige land, og pastor 
Andrew som følte seg kalt av 
Gud. I tillegg vil vi fortelle hva ei 
14 år gammel jente kan utrette.

Vi har utfordringer også. Noen av 
dem vil vi dele med dere.
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DMI-dag 24. november 

INVITASJON TIL DMI-DAGEN 2019 DEN 24. NOVEMBER 
KLOKKEN 13.00 I MOSS

Kjære stiftere av DMI og DMI-støttepartnere for øvrig! 
Velkommen til den årlige DMI-dagen. 

Også i år skal vi avholde DMI-dagen på søndag etter gudstjenesten. I 
år skal vi være i Moss Frikirke, Bjerget 40. Vi håper at så mange som 
mulig er til stede på gudstjenesten som starter kl 11, der Gunnar Dehli, 
som er visedirektør i DMI, taler. Etter gudstjenesten har vi cirka 15 
minutters pause før vi samler oss for å ha fokus på DMI.

Program:  
- Innledning - ved Heidi Woll 
- Presentasjon av nøkkeltall fra regnskapet for 2018, prognosen for 
2019 og DMIs prioriteringer fremover, ved Matthijs Terpstra, med 
påfølgende kommentarer fra deltakerne. 
- Det internasjonale kontorets prioriteringer og arbeid - ved Gunnar 
Dehli 
- Pause med servering av varm rett 
- Saker til diskusjon 
- Oppsummering ved styret

På DMI-dagen møter ingen med stemmerett. Om du har en sak du 
mener det er viktig at vi diskuterer, kan du gjerne melde den inn til 
oss. Da kan vi også få tid til å forberede oss til saken, dersom du 
tenker det kan være nyttig. Det er samtidig også anledning til å ta 
opp saker direkte under samlingen den 24. november. Innspillene får 
betydning for våre prioriteringer i 2020.

Det blir en spennende samling, med oppdateringer og informasjon fra 
arbeidet. Gamle og nye DMI-venner ønskes hjertelig velkommen.

Av hensyn til bespisningen ønsker vi påmelding til arrangementet.  
Påmeldingsfrist: 18. november til: matthijs.terpstra@dminorge.no eller 
på SMS: 40393969, eller du kan ringe Gunnar Dehli på: 90030181.

Vennlig hilsen 
Heidi Woll 
Styreleder i DMI Norge
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Norge
Av Matthijs Terpstra

I oktober skal vi holde en 
Farshjerte skole for døve i 
samarbeid med Ål Folkehøyskole. 
Den er nå fullbooket med 46 
deltakerne fra 11 forskjellig land! 
Vi gleder oss veldig til en uke der 
døve er samlet fra hele Europa 
for å ta imot budskapet om Guds 
Fars kjærlighet på sitt eget språk: 
tegnspråk!

Uken skal ledes av et team som 
består av Josephat Mulongo fra 
Kenya og Samuel Begumisa fra 
Uganda sammen med Gunnar 
Dehli. DMIs styremedlem Ulla 
Maija Brauti vil også være med i 
teamet.

Vår hjemmeside har fått ny layout 
og en forbedret betalingsløsning 
slik at terskelen for å gi blir enda 
lavere. Ta en titt på hjemmesiden 
vår: www.dminorge.no! 

Neville ble bønnhørt
 Av Matthijs Terpstra

For mange år siden etablerte 
Neville og Lill Muir DMI for å 
bringe evangeliet til døve, noe 
som også har ført til en bedring 
av mange døves livsvilkår. Etter 
hvert som de har blitt eldre, har 
flere vært opptatt av hvordan 
kan Lills og Nevilles innsamlings-
innsats videreføres, spesielt 
i Australia. Det har vært et 
bønneemne.

Tidlig i år videresendte Neville en 
e-post fra en mann i Japan, kalt 
pastor Andrew. 

Neville skrev til Gunnar og meg at 
han var overveldet over hvordan 
hans bønn var blitt besvart! 
Pastor Andrew fortalte at han 
følte seg kalt til å bli involvert i 
DMIs arbeid blant døve når han 
skulle flytte tilbake til Australia fra 
Japan, slik Neville og Lill gjorde 
for rundt 12 år siden.

Pastor Andrew er en person 
som Neville har kjent gjennom 
mange år i Japan, fordi begge var 
medlemmer i Osaka International 
Church. I likhet med Neville, 
hadde også Pastor Andrew hatt 
kreft, og han har skrevet bok om 
hvordan Herren holdt sin hånd 
over ham, og hvordan han ble 
helbredet fra kreft. 

Pastor Andrew ville begynne 
å skrive en blogg for DMI. Det 
viser seg at han er en fantastisk 
forfatter som virkelig skriver 
fengende. Alle bloggene hans 
oversettes nå til norsk av Eva 
Kinn He. DMI er takknemlig for 
arbeidet Eva Kinn He gjør for å 
dele det Andrew skriver til oss. 
Vi vil utgi en blogg med slike 
fortellinger her i Norge også.

I begynnelsen av juli reiste 
Neville Muir med pastor Andrew 
til vår døveskole i Myanmar for 
å bli kjent med DMIs arbeid. 
På neste side kan dere få en 
smakebit av Andrews fortellinger. 
Der skriver han om sin reise til 
Myanmar.

»»
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Det blir spennende både å følge 
og jobbe for DMIs framtid med 
nye folk! 

Pastor Andrew
Pastor Andrew oversatt av Eva Kinn He

Alle romantiske drømmer jeg 
måtte ha om å reise til fjerne 
eksotiske steder blir fort lagt 
i grus av å reise sammen med 
en svært syk mann  
i regntiden,  
som også er mygg/malaria 
sesong  
og influensasesong.
Kontakten vår møter ikke 
opp på flyplassen, fordi han 
har influensa. Vi snakker ikke 
språket, så vi vandrer rundt uten 
mål og mening. Omsider blir vi 
hentet av broren til kontakten 
vår. Han forteller at han selv 
har hatt mageproblemer og ikke 
spist annet enn grøt de siste 
to månedene. Det sto ikke noe 
om dette i reisebrosjyren…... Vi 
ankommer hotellet søkkvåte på 
grunn av den høye luftfuktigheten 
og en plutselig og kraftig tropisk 
regnskur. 

Rommene våre er komfortable, 
men wifi-en fungerer dårlig. 
For å gjøre det hele verre; jeg 
er fryktelig kresen. Hva de enn 
kommer til å servere meg så tror 
jeg ikke at jeg kommer til å like 
det. 

Men, dette er ingen ferie.

Det er en grunn til alt dette som 
jeg personlig syns er utfordrende, 

og det gjør denne reisen ikke 
bare meningsfull, men fantastisk 
– som jeg snart kommer til å 
finne ut. 

Myanmar er et fascinerende 
land. Det har en rik historie og 
er rik på naturressurser, og du 
får en følelse av at dette er et 
land i forandring. Etter år med 
politisk ustabilitet ser det nå ut 
som det bygges ny infrastruktur 
overalt. Neville, mitt reisefølge 
og mentor som har reist inn og 
ut av Myanmar de siste 25 årene, 
forteller at han knapt kjenner seg 
igjen. Borte er tiden med hullete 
grusveier, havarerte kjøretøy, 
bortkomne hotelreservasjoner og 
et leiemord i ny og ne. Han synes 
å være skuffet over forandringene 
(med unntak av nedgangen 
i leiemord). I hovedstaden 
Rangoon er det konstant støy 
og mas, biler som tuter og 
rusing av bilmotorer, lyden av 
byggearbeider. 

Alle barna stiller opp for å ønske 
oss velkommen.
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Menneskene her, kledd i sine 
longyi og eingyi (tradisjonelle 
klesdrakter), er helt fantastiske, 
men de er ikke grunnen til at vi er 
i landet.

Målet vårt er Kalay. Google Maps 
forteller velvillig at det tar 8 dager 
og 2 timer å gå dit fra Rangoon. 
Heldigvis skal vi fly. Kalay ligger i 
Chin regionen nordøst i landet, et 
område som er farget gult på et 
rådgivende kart fra den australske 
regjeringen, noe som betyr ‘Vær 
ekstra varsom’. Jeg nevner dette 
for Neville, som etter å ha reist 
til Kalay mange ganger, virker 
overrasket. ‘Er det sant? De er 
jo bare en gjeng koselige folk på 
landsbygda. Ikke så sofistikerte 
og de mangler noen tenner her og 
der, men ikke noe å bekymre seg 
for.’ Vi ankommer en liten flyplass 
der soldatene bærer våpen.

Jeg bestemmer meg for at jeg 
skal være ekstra varsom. 

DMI sin døveskole ligger i Kalay 
og alle barna kommer for å ønske 
oss velkommen med en gang vi 
ankommer. Allerede da jeg landet 
i Rangoon skjønte jeg at det 
australske tegnspråket jeg hadde 
lært meg før jeg dro til Myanmar 
er så godt som ubrukelig her. Det 
burmesiske tegnspråket, i likhet 
med alle andre lands tegnspråk, 
er unikt. Men tegnet for ‘Hei’ er 
enkelt og vi bruker det til å hilse 
på barna som ser overraskende 
glade ut over å møte to gamle 
hvite karer. Jeg blir rørt over 
den varme, smilende og ekte 

velkomsten. Vi sitter foran de 
30 barna og de skal bl.a. lage 
et navn for meg på tegnspråk. 
Mange navn blir foreslått, blant 
dem ‘Stor nese’ og ‘Skallet’. Jeg 
elsker allerede at de er så åpne 
og direkte. De bestemmer seg 
for å kalle meg ‘Sydney’, og jeg 
takker dem for deres kloke valg. I 
løpet av de neste dagene kommer 
jeg til å leke med dem, erte dem, 
bli ertet av dem, undervise dem, 
intervjue dem, ‘høre’ på dem og 
lære av dem. Jeg vil også finne 
meg selv dypt berørt av dem, 
mye mer enn jeg noensinne 
kunne ha forestilt meg.

Vi har med forskjellige ting til 
barna (og de utrettelige lærerne 
deres). Vi bringer også en 
sjelden mulighet for dem til å 
lære tegnspråk og ferdigheter 
som er nyttige i hverdagen, 
samt muligheten til å leve i et 
fellesskap fylt med godhet. Vi 
har også med oss evangeliet, et 
budskap om håp.

Pastor Andrew i et klasserom
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I brevet til Romerne leser 
vi at uansett hvordan våre 
omstendigheter er, så vil ikke 
det kristne håpet skuffe oss fordi 
‘Guds kjærlighet er utøst i våre 
hjerter ved Den hellige ånd’. Så 
derfor arbeider vi for å forbedre 
oppvekstsvilkårene, noe som er 
sårt tiltrengt, men vi arbeider 
også for å bringe håp basert på 
denne viktige sannheten. 

Han bærer håpet til disse barna 
med seg, den svært syke mannen 
i bleier jeg reiser sammen med. 
Neville kjemper mot flere typer 
kreft og diabetes og har nylig 
vært gjennom prostata kirurgi 
(som forklarer bleiene) Denne 
reisen foretar han mellom 
cellegiftbehandlinger. Svulstene 
han har i leggene får dem til å 
hovne opp så de ligner tykke 
trestammer. Det er vondt for han 
å gå, han er sterkt angrepet av 
gikt og har konstante smerter. 
Allikevel er denne mannen 
ikke bare den snilleste, mest 
godhjertede, men også en av 
de mest sprudlende man kan 
tenke seg. En mann som vet så 
godt at lykken ikke avhenger 
av situasjonen hans, men av 
hvem han er og hvem hans 
himmelske far er. Den største 
ulempen for han som følge av 
cellegiftbehandlingen er ikke 
de personlige utfordringene og 
vanskelighetene, men at det 
hindrer han i å sørge enda bedre 
for disse barna og å kunne gi seg 
helt til å forkynne evangeliet.

Forandringen som DMI bringer 
i livene til disse barna er som 
natt og dag, og håpet som Jesus 
bringer er virkelig. Det forandrer 
liv. I denne bloggen vil jeg dele 
med dere de utrolige historiene 
om livene til barn som Ning 
Khan Lun og Biak Lian Mang, og 
ansatte som Pa-lian og Monday, i 
DMIs døveskoler og kirker. Livene 
deres har blitt totalt forvandlet 
som følge av arbeidet som drives 
av DMI og av kjærligheten og 
håpet som Jesus bringer.

Disse historiene er fantastiske. 
De må fortelles. Bli med meg på 
reisen!

De som ønsker å følge Andrews 
innlegg framover kan melde 
seg på www.dminorge.no/blog 
eller sende en e-post til post@
dminorge.no.

Ei myanmarese døve elever
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Med barnebarn til Afrika
Av Gunnar Dehli

I juli reiste Ingrid og Gunnar 
Dehli med tre barnebarn (14 - 
16 år) til Uganda og Kenya for å 
gi dem et møte med DMIs arbeid 
der. Det var besteforeldrenes 
konfirmasjonsgave til dem. 
Imidlertid skulle det ikke 
være noen ferietur, men en 
«dannelsesreise», en reise der 
guttene skulle få nye erfaringer 
og der de også skulle få bidra. 
På forhånd hadde de selv og via 
andre, fått samlet inn en mengde 
fotballutstyr og Lego-sett som 
skulle gis til skolene vi skulle 
besøke, til sammen 150 kilo. En 
varm takk til Stavanger IF Fotball, 
Teie IF Fotball, Select, mange 
enkeltpersoner og særlig folk i 
fotballmiljøet i Kolbotn!

I Kampala, Uganda var de med på 

en gudstjeneste for døve. Til tross 
for at den varte i vel tre timer, ble 
det ikke kjedelig. De hadde nok 
aldri før opplevd en gudstjeneste 
med så mye dans og lovsang, alt 
på tegnspråk. 

Turen gikk videre til yrkesskolen 
som Dennis, en døv, CP-rammet 
ung mann har etablert i huset 
sitt i Lira, nord i Uganda. Skolen 
er for døve, unge med andre 
funksjonshemminger og for 
fattige foreldreløse. Over 200 
unge får opplæring her årlig. Her 
fikk barnebarna prøve å mure 
hus med murstein, sy med pedal-
drevne symaskiner, delta i møbel-
snekring, lære hår-fletting og 
lære hvordan de dyrker bønner 
og kassava.

Etter utdeling av fotball-utstyr 
ble det spilt fotballkamper der de 
norske guttene også deltok.

Besteforeldre med sine barnebarn
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Skoleelevene takket for besøket 
med danseoppvisning og 
overlevering av skjorter de hadde 
sydd til gjestene.

Deretter gikk turen østover 
til Kenya, til DMIs døveskole i 
Ringa, vest i landet. Dette er en 
grunnskole med over 80 døve 
elever. Også her ble det delt 
ut fotball-klær, baller og annet 
utstyr. De norske guttene holdt 
fotball-skole med elevene der og 
avsluttet med fotball-kamp.

Denne skolen fikk også alle Lego-
settene som guttene hadde 
samlet inn. Et av barnebarna ga 
selv mesteparten av sin store 
Lego-samling.

De døve elevene hadde aldri sett 
slike leker før. Barna ble delt inn 
i grupper, der de norske gut-tene 
veiledet dem i hvordan de skulle 
bygge de ulike Lego-settene ut 
fra instruksjons-heftene som 
fulgte med. Barna viste en enorm 
interesse for klossene, og det var 
utrolig morsomt å se hvordan de 
kunne samarbeide om å bygge, 
og hvor godt samspillet med de 
norske guttene var.

Barnebarn-reisen ble avsluttet 
med en todagers safari i Masai 
Mara der guttene fikk oppleve 
Afrikas dyr og villmark på nært 
hold.

Ved reisens slutt ble barnebarna 
spurt om det var noen minner de 
særlig satt igjen med etter turen. 
Safarien var selvsagt en stor 
opplevelse, sa de, men å se den 

store forskjellen på hvordan disse 
afrikanske elevene levde i forhold 
til deres egne liv, var sterkt å se. 
Både den enkle maten elevene 
spiste og hvordan de bodde, 
gjorde inntrykk. De hadde sett 
trange sovesaler der over 75 
elever sov i tre-etasjes senger. 
Noen måtte til og med dele seng. 
Men det som særlig hadde festet 
seg hos dem, sa barnebarna, 
det var noen ansikter, noen 
enkeltmennesker de hadde møtt, 
som de aldri ville komme til å 
glemme. Det var skapt en tydelig 
empati, en innlevelse i dem for 
mennesker de hadde møtt i en 
helt annen del av verden.

Et glad barn med en ny fotballdrakt
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Gruppebilder med deltakerne til Farshjerte A-skole i Kenya.

En øye-åpnende uke i Kenya !
Av Gunnar Dehli

I slutten av august var mer enn 30 døve evangelister, pastorer og 
døveskole-lærere samlet på DMIs døveskole vest i Kenya. De kom fra 
Kenya, Tanzania, Uganda og Kongo. Gjennom fem, seks dager fikk de 
Bibelundervisning direkte på sitt språk, uten bruk av tolker. 

Vi var et team på fire, to døve og to hørende som alle forkynte 
på tegnspråk. Det skapte forandringer i livene til mange av dem. 
Undervisningen om Guds Farshjerte, Gud Fars kjærlighet til sine barn, 
grep mange. Med store øyne utbrøt flere: «Dette har vi aldri «hørt» 
før! Kan det virkelig være sant? Dette må alle døve få «høre». Kan 
dere komme til vårt land eller vår region og holde en slik Farshjerte-
skole også? 

Ved avslutningen siste dagen sto mange fram og fortalte at de både 
hadde fått en ny forståelse og et nytt forhold til Gud som Far. Flere 
sa også at nå, endelig, hadde de tilgitt foreldre og andre som hadde 
undertrykket og såret dem. 

Det er stort å få være vitne til at folks liv blir forandret.
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Korte nyheter
Av Matthijs Terpstra

Vi får hvert kvartal rapporter fra våre arbeidsfelt. Her følger noen 
oppsummeringer om oe av det som skjer internasjonalt i DMI.

Nygiftet par Alain og Grace

Uganda
Ugandas «Immanuel 
Church of the Deaf 
Youth» (ICDY) 
organiserte sin niende 
leir for døve, kristne 
ungdommer fra hele 
landet i forrige uke. 
Det ble en fantastisk 
uke med masse 
aktiviteter, sosiale 
møter og ikke minste 
nye åpenbaringer fra 
Guds ord! 

Leiren er en utrolig viktig arena for deltakerne. Der kan de dele 
troslivet med hverandre på sitt eget språk og med personer i samme 
alder. Ukens hovedtema var: «Dere er verdens lys» fra Matteus 5:14-
16.

Vi ba også om støtte til evangelist Erias kone som lå på sykehus. Vi er 
utrolig takknemlig for at det kom inn akkurat det beløpet de trengte 
for behandlingen. Tusen takk!

Ungdomsleir i Uganda

Kongo
Deaf Action Congo styreleder 
Alain Muhindo har giftet seg! Vi 
i DMI gratulerer Alain og Grace. 
Vi ønsker ham dem lykke til med 
framtiden. 

 
Det er bedre å være to enn én;  
de får god lønn for sitt strev.  

For om de faller, kan den ene hjelpe 
den andre opp.  

Om én blir overvunnet, kan to holde 
stand. En tretvinnet tråd ryker ikke 

så fort.  
Fork 4,9-10a.12
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Syria
I forrige nummer skrev vi at det 
trengtes økonomisk støtte til 
leiren for døve i Syria. Takk for 
støtten. Det kom nok penger til at 
leiren kunne arrangeres. Her er 
noen glimt fra samlingen. 

For første gang på mange år, 
arrangerte Syriske kristne en 
festival som de kalte «Jesus is the 
King» i Homs. Syrisk døvemisjon 
(DMI Syria) ble invitert til å synge 
to sanger på tegnspråk. Alle likte 
det, og mange prøvde å delta på 
sangene! Sangene de tegnet var 
«Sing High, Sing Low» og «Jump 
in the light.»

Kina 
Vårt team i Kina som også jobber 
med bibeloversettelse til tegn-
språk møter store utfordringer. 
Dette oversettelses-arbeidet 
støttes og finansieres av andre 
internasjonale organisasjoner. For 
noen måneder siden ble virksom-
heten stengt av myndighetene på 
grunn av stor, utenlandsk innfly-
telse. Ansatte fra Sør-Korea og 
Taiwan med mange års erfaring 
som veiledere, ble sendt hjem. 

Be om at Gud åpner veier for 
døve i Kina, slik at de får bli kjent 
med evangeliet på sitt eget språk.

Vi trenger støtten din!
av Gunnar Dehli

Papy trenger hjelp! 
I mai var jeg med på å innsette 
Papy Muteberwa som pastor i en 
stor døve-menighet i Goma, Kon-
go. Det var stor fest og jubel over 
at endelig hadde menigheten fått 
en døv pastor, kanskje den eneste 
døve pastoren i hele Den Demo-
kratiske Republikken Kongo. 
Papy ble gift for 2-3 år siden og 
de har fått en sønn på 1-2 år. 

Helsen til Papy er imidlertid ikke 
god. Han hadde Tuberkulose for 
noen år siden. Han ble bra av 
den, men i løpet a de siste par 
månedene er det blitt tydelig 
at han ikke er frisk. Da jeg traff 
han ingen i august var han blitt 
svært tynn, han hadde gjentatte 
smerte-anfall i mage-bryst-
regionen. Gruppebilde av Syriske leir for døve

Et glimt fra festivalen
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Han fikk stadige hosteanfall som 
ofte resulterte i at han spyttet 
blod. Jeg sa at han måtte bli 
skikkelig diagnostisert på et 
kvalifisert sykehus, gjerne få tatt 
en MR av lunge-mage-regionen. 
Det viser seg at de ikke har slike 
fasiliteter der han bor, så nå har 
han reist til Kigali, hovedstaden i 
Rwanda for å bli undersøkt. Dette 
koster ham $500 (ca. kr. 4.500), 
penger han ikke har. Jeg har sagt 
at vi vil prøve å støtte han. Vi vet 
ikke hva behandling og medisiner 
videre vil koste. 

Vil noen av dere som leser dett 
være med og hjelpe ham? Her 
trengs både bønn og penger. 

Evangelistene i Filippene 
Klarer vi å hjelpe evangelistene i 
Filippinene til å samles?

DMIs arbeid på Filippinene er 
spredt over flere av øyene der. 
Våre medarbeidere, vi kaller 
dem evangelister, driver et stort 
og variert arbeid blant døve, 
med både menigheter, skoler, 
botilbud og inntektsgivende 
prosjekter. De trenger av og til 
å møte hverandre for å utveksle 
erfaringer, støtte hverandre og bli 
styrket som kristne ledere. 

I slutten av oktober planlegger de 
å samles, 16 stykker, på ei lita øy, 
Boracay Island, hvor det er billig 
å bo for en 3 dagers samling. For 
å dekke reisekostnader fra tre 
forskjellige øyer, overnatting og 
mat, trenger de kr. 12.500.
Kan vi klare å samle inn dette i 
løpet av en uke nå, slik at de kan 
gå videre med planleggingen?
Alle beløp, små og store, er 
kjærkomne!

Chelsea Smith

14 år gammel jente
Av Matthijs Terpstra

14 år gamle Chelsea Smith er ei 
jente fra Australia. I fjor dro hun 
på en misjonstur for å hjelpe til 
på en av døveskolene våre på 
Filippinene, og det gjorde et varig 
inntrykk på henne,

så mye at hun i år er fast bestemt 
på å samle inn $20.000 dollar 
(Ca. Kr. 120.000) for å bygge 
et etterlengtet og sårt tiltrengt 
kjøkken og spisestue for elevene. 

Kjøkkenet er nå under 
renovasjon, og vi håper å komme 
med den oppdatering i neste 
nummer. 

Merk gaven med: 
«Papy» eller  

«Evangelistene i Filippene»
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Om DMI Norge
DMI Norge er en norsk stiftelse 
tilknyttet Deaf Ministries 
International (DMI). Vi er et 
internasjonalt felles-kristent 
misjonsnettverk blant døve.

Vi arbeider for å bedre døves 
livsvilkår i alle verdensdeler og 
bidrar til å styrke kristent arbeid 
blant døve i Norge.

DMI driver evangelisk arbeid 
og setter i gang ulike sosiale, 
økonomiske og pedagogiske tiltak 
som kan gi døve et positivt og 
menneskeverdig liv.

Vi er aktive i 19 land, hovedsaklig 
i Asia, Afrika og Midtøsten.

Grunnleggere av DMI
Misjonær og internasjonal leder:

Lill og Neville Muir
lill@deafmin.org

+613 97 697 097 (Australia)

+47 930 67 664 (Norge)

Bønnetemaer 
Du kan støtte DMIs arbeid ved å 
be for vår virksomhet over hele  
verden. 

Aktuelle bønntemaer:

• Takke for at vi har fått 
nok støtte til å sende fullt 
budsjett til feltenevåre

• Takke for at Gud har kalt 
Pastor Andrew til å ha 
fulltfokus på DMI

• Takke for at Farshjerte 
A-skole for hele Europa er 
fullbooket!

• Be for Nevilles helbredelse og 
at Lill har det bra,slik at hun 
kan være tilstede for hele 
familien

• Be for at vi kan fortsetteå 
sende det vi har budsjettert 
med til feltene våre. 

• Be for at DMI kan fortsettes 
å spre Guds kjærlighet i Øst-
Europa framover
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Kontakt DMI Norge
 
Styreleder DMI Norge: 
Heidi Woll 
heidwoll@gmail.com 
+47 99697653  

Daglig leder DMI Norge:  
Matthijs Terpstra 
matthijs.terpstra@dminorge.no 
+47 41215782

 
Visedirektør Deaf Ministries 
International: 
Gunnar Dehli 
gunnar.dehli@dminorge.no 
+47 900 30 181 
 
 
DMIs kontonumre
Generelle gaver: 
7877 08 35983

Fadder/skolestøtte: 
1202 22 18326

Medarbeiderstøtte: 
1503 17 64243

Fanger i Zambia: 
1503 56 95521

Vipps:  
«DMI NORGE» 
«10753»

Kontor 
Saudagata 11a 
4012 Stavanger

Skattefradrag
Ved å støtte vårt arbeid får du 
skattefradrag. I år kan du få 
skattefradrag for inntil 50.000 
kr. for gaver som du gir til DMI 
Norge. Om du lar oss få ditt 
personnummer, gir vi beskjed 
til skattemyndighetene. Ektepar 
får skattefradrag for 100.000 kr. 
tilsammen.

Gi en gave med Vipps
Nå kan du gi en gave ved å 
bruke mobiltelefonen din. Med 
DNB-appen «Vipps» kan du 
sende en gave - du bestemmer 
beløpet selv. Skriv DMI, så 
kommer gavekontoen til DMI 
Norge (Internasjonal Døvemisjon) 
opp. Når du har skrevet beløpet, 
trykker du «neste» og vipps, så 
er gaven sendt. 

Enklere blir det ikke!




