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KOM OG SE!

God jul og godt nytt år til dere fra Kenya!

2019 — hva har skjedd
på et dypere plan?
Av Gunnar Dehli

2019 — hva har skjedd på et dypere plan? 
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Økonomisk - 2019 er et år å
glede seg over! Alle pengene
vi hadde budsjettert å sende
til feltene våre, har vi sendt hver eneste måned. Det har gitt
skolene og medarbeiderne våre
trygghet.

Bønnetemaer 

Flere av skolene har utviklet seg
og nådd nye mål dette året, både
når det gjelder bygninger, utstyr
og antall elever... »»

Fra daglig leder om 2019
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Første Farshjerte-skole for Døve i
Europa!14

Nye Mikro Finans-prosjekter er
etablert og gir medarbeidere og
deres familier bedre og tryggere
livsgrunnlag.
I menighetene samles tusenvis
av døve til oppbyggelse, nye
fellesskap etableres og stadig
flere døve nås med evangeliet.
Vi ser at Gud velsigner arbeidet
på mange områder.
Samtidig ser vi at det skjer noe
på et dypere plan. Mange DMImedarbeidere vitner om at Gud
har gjort noe nytt i livene deres.
Flere uttrykker at nå kan de
endelig tilgi foreldrene sine eller
familien sin. Gud har forandret
deres bitterhet til medfølelse
og barmhjertighet. Noen jubler
over en frihets-opplevelse som
de aldri har erfart før. Andre sier
at nå kjenner de seg elsket for
første gang. i sitt indre har de
fått en visshet om at Gud Far
elsker dem. Fars kjærlighet fyller
hjertene deres.
Vi har de seneste årene fokusert
mye på forkynnelse, åndelig
veiledning, kursing og opplæring
av våre medarbeidere i flere land.
Spesielt har disse tilbudene vært
rettet mot DMIs ledere, pastorer,
evangelister og lærere. Når de
oppdager hvordan Jesus kan sette
dem fri, hva et liv i Kristus betyr
og hvordan de kan få ta imot Fars
kjærlighet, så blir deres egen
forkynnelse og leder-gjerning
forandret. Vi begynner å se
mange gode frukter av dette
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arbeidet.
Spesielt vil vi framheve at de
ukeslange Farshjerte-skolene vi
har arrangert for døve i flere land,
har hatt stor betydning. Dette vil
vi fortsette med i 2020.
Gud legger et fundament i
menneskers liv som alt det øvrige
arbeidet kan hvile på. Det gir
håp og tro for Deaf Ministries
Internationals virke i fremtiden.

Bønnetemaer

Du kan støtte DMIs arbeid
ved å be for vår virksomhet
i ulike deler av verden. Bønn
er et veldig viktig verktøy i
vårt arbeid. Vi er derfor svært
takknemlige for alle bønner.
Aktuelle bønntemaer:
• Be om fred og glede i jula for
alle som er med i døve-arbeidet
• Takk Gud for at DMI har klart
å gi full støtte til arbeidet på
feltene så langt i år!
• Be om at 2020 blir et år
hvor DMI fortsatt klarer å gi
medarbeiderne og skoleelevene
på feltene våre den støtten de
trenger
• Be om at evangeliet når ut
blant døve i Europa årene
fremover
• Fortsett å be for Neville Muirs
helse, slik han kan holde fram i
tjenesten.
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Julegave

Av Gunnar Dehli

Til jul i år vil jeg be om en
ekstra støtte til «Neville Muir
Comprehensive School for the
Disabled» i Lira, Uganda.
Kona mi, Ingrid og jeg besøkte
denne yrkesskolen i sommer
med tre av våre barnebarn. Disse
guttene hadde samlet inn en
mengde fotballutstyr som vi delte
ut til hele skolen. Det ble stor
glede!
Da vi var der, kom Dennis Dagkene, som leder skolen og noen
styrerepresentanter med en
inderlig bønn:
”Vi trenger spesielt hjelp til to
ting.
• Det ene er støtte til ne betaling
av et lån skolen gjorde for å kjøpe
en naboeiendom der de kunne
dyrke mat til elevene og selge
resten av avlingen for å dekke
låne-kostnadene. Været gjorde
at avlingen ikke ble så god som
ventet. Ca. 20.000 kr står igjen å
betale på lånet.
• Det andre er at vi
skulle så gjerne ha mer
undervisningsutstyr til elevene.
Når det bare er to pedaldrevne
symaskiner på 40 elever på
skredder-linjen, blir det mye
venting for studentene, og når en
hel klasse tømrere skal dele på
en høvel og ei sag, forsinker det
undervisningen.”
Likevel, til nå har dyktige
lærere klart å uteksaminere
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Et glimt fra «Neville Muir
Comprehensive School»,
yrkesskolen i Lira, hvor elever
lærer å lage murstein og bygge
hus.
flere kull med håndverkere.
Skolen hadde i år 210 elever
og den 16. november var årets
høydepunkt: graduation av
avgangselevene! Den dagen
strømmet det også inn en horde
med nye ungdommer som ba
om å få begynne på skolen når
den starter igjen over nyttår,
over 470 navn kom på lista. De
er alle fattige, foreldreløse, og
funksjonshemmede. 60 av dem
er døve. Dennis har selv samme
erfaring, som fattig, foreldreløs,
funksjonshemmet (CP) og døv.
Vil du gi en jule-gave til disse
skolebehovene i Uganda? Alle
gaver, uansett størrelse, vil
være kjærkomne og vil bidra til
at skolen kan fortsette å lykkes
med å gi sårbare ungdommer en
framtid.
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Pastor Andrew: «Saw Monday»
Fra Pastor Andrew oversatt av Eva Kinn He

Denne DMI bloggen har som
mål å fortelle om de døve barna,
lærerne, pastorene, skolene
og kirkene som DMI støtter i
utviklingsland, og oppmuntre til
å støtte arbeidet ved å fortelle
deres fantastiske historier. Del
bloggen med vennene dine!
Jeg har akkurat avsluttet
intervjuet med Wendy her
på Muir Døveskole i Kalay,
Myanmar, da en liten lastebil
startes opp. Den kommer
kjørende fra gjemmestedet
sitt bak matsalen og med ett
stopper alt: samtalene, leken,
ansiktsmalingen og alle barna
stormer bort til bilen og hopper
inn.
Bilen, som er på vei inn til byen,
er godkjent for 3 personer. Men
tillatelser som gjelder for kjøretøy
har liksom ikke den samme
tyngden her i Kalay som i vestlige
land, og legger i hvert fall ingen
hindringer i veien for å skape
litt glede på lekeplassen. Det er
simpelheten ikke noe som føles
bedre enn å klatre opp på denne
lastebilen, så det er akkurat det
de gjør, 20 i tallet. De presser
seg inn, tett i tett, de henger
utover sidene og bak på bilen. Og
man hører rop og latter når bilen
snegler seg over lekeplassen.
Sjåføren heter Monday. Monday,
(det er faktisk hans virkelige navn
og endelig et navn som er enkelt
å huske) er døv og skolens sjåfør.
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Pastor Andrew er også en
forfatter. Han følte seg kalt
av Gud til å bli involvert i DMI
ved å skrive en blogg for DMI
Australia. Blogg er en regelmessig
oppdatert webside, som er
skrevet i en uformell eller samtale
stil. Så langt har han skrevet 8
blogger. Blogg nr. 3 deles her,
fordi måten han presenterer vårt
arbeid på, bør deles med alle
våre lesere. Dere kan lese alle
bloggene på www.dminorge.no.
Han er også skolens grisepasser
og vaktmester. Etter skoletid er
han sjef for lek og moro.
Og så er han hovedlæreren deres.
Monday arbeider hardere, lenger,
med større glede og i et større
antall roller enn noen annen jeg
har møtt. Arbeidsdagen hans
begynner kl 07, da han leder
morgenandakten på skolen.
(Nevnte jeg at han er skolens
kapellan også?) Han underviser
barna hele dagen, leker med dem
på ettermiddagen når han ikke
gjør andre ærender for skolen,
og passer på dem fram til kl 22
da han går hjem for dagen. På
søndager kjører han på støvete
dårlige veier, over elver og
gjennom flueinfiserte områder til
DMIs nye døvekirke i en landsby
en times kjøretur unna der han
preker. Denne mannen stopper
aldri opp.
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Monday er ungdommelig,
dynamisk, utdannet ved Mary
Chapman Døveskole i Yangon, og
fantastisk god på tegnspråk.
Neville er også utrolig god på
tegnspråk. Utfordringen er bare
at selv om han er utrolig god på
Burmesisk tegnspråk, så er han
også god på koreansk, japansk,
amerikansk, australsk, swahili og
mange andre språk. Så mange at
det av og til blandes til et språk
som vi kaller ‘Nevillsk’.
Alle elsker Nevillsk, det er bare
det at de ikke alltid forstår det.
Det er der Monday kommer inn.
Når Neville ‘prater’ og barna
begynner å se litt forvirret
ut (som jeg gjør hele tiden)
oversetter Monday Nevillsk til
ordentlig Burmesisk, og barnas
ansikt lyser opp og de nikker
og smiler. I tillegg til å være
fantastisk god på avansert
tegnspråk, er han også utrolig
god til å bruke enkelt og tydelig
tegnspråk for de som holder på
å lære. Han er uvurderlig og
uerstattelig for skolen i Kalay;
han utdanner hjernene og
bringer evangeliet til hjertene.

«Jeg ser på Monday med
ærefrykt. Det er vanskelig
å fatte hvor mye han faktisk gjør her på skolen og
med hvor stor kjærlighet
han gjør det. »
og barna er hørende. Dingding
arbeider utrettelig på kjøkkenet
på skolen når hun ikke tar seg av
barna eller smører Thanaka krem
på besøkende misjonærer for å
beskytte de hvite ansiktene deres
fra å bli brente av solen.
Jeg ser på Monday med ærefrykt.
Det er vanskelig å fatte hvor mye
han faktisk gjør her på skolen og
med hvor stor kjærlighet han gjør
det. Jeg spør han hva som er det
beste med å jobbe på skolen. Han
sier det er gleden over å se de
døve barna utvikle seg – fysisk,
akademisk og åndelig – til å bli
den de er skapt til å være. »»

Fruktene av arbeidet er lett å se.
Monday vokste opp i et kristent
fellesskap, men tok ikke imot
Jesus før han ble voksen. Etter
å ha lest Bibelen og søkt Gud,
bestemte han seg for å følge
Jesus og ble døpt i 2015.
Mondays kone heter Dingding
og de har to vakre barn. Hun
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Alle om bord!
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Plakat DMIs 8. Internasjonale konferanse
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automatisk betaling av faste regninger

Ja, jeg ønsker å bli fast giver

DMI NORGE
Svarsending 6742
0095 Oslo
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7877.0835.983

Motakkers konto

Pr. halvår

Årlig

automatisk betaling av faste regninger

Sted/dato.................................... Underskrift......................

E-post......................................... Mob.tlf. ..........................

Post nr/ - sted ....................................................................

Adresse .............................................................................

Navn .................................................................................

(Fylles ut av DMI Norge)

KID-nr.

(hvis du ønsker skattefradrag)

Fødselsnr.

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen

Belast mitt kontonr.

DMI Norge

Pr. kvartal

Mottakker

Pr. måned

Det blir ikke særlig bedre enn dette
Mondays kone heter Dingding
og de har to vakre barn. Hun
og barna er hørende. Dingding
arbeider utrettelig på kjøkkenet
på skolen når hun ikke tar seg av
barna eller smører Thanaka krem
på besøkende misjonærer for å
beskytte de hvite ansiktene deres
fra å bli brente av solen.
Jeg ser på Monday med ærefrykt.
Det er vanskelig å fatte hvor mye
han faktisk gjør her på skolen og
med hvor stor kjærlighet han gjør
det. Jeg spør han hva som er det
beste med å jobbe på skolen. Han
sier det er gleden over å se de
døve barna utvikle seg – fysisk,
akademisk og åndelig – til å bli
den de er skapt til å være.
Det mest utfordrende? For
første gang under besøket mitt
i Kalay ser jeg at han synker litt
sammen. Han ser ned, nølende,
flau. ‘Lønnen’, svarer han.
Jeg hadde allerede blitt informert
om dette, så han trengte ikke gi
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meg noen detaljer. Monday tjener
US$ 80 pr mnd. Lærere på den
lokale offentlige skolen tjener US$
250 pr mnd. Det forklarer hvorfor
det for det første er vanskelig å
få lærere til skolen vår og dernest
å beholde dem. Det forklarer
hvorfor vi har to lærere for lite og
hvorfor Monday bærer en så stor
byrde. Det tøyer resursene våre
for å si det mildt. Noen kvelder
kl 22, må de ha opptelling av
barna, låse dørene og be om at
alle overlever natten. For Monday
er arbeidet en glede, men det er
vanskelig å fø en familie på det
som bare er en tredel av det en
lærer på en vanlig offentlig skole
tjener. For DMI bærer arbeidet
frukt, men det er vanskelig å
drive en skole når budsjettet ikke
tillater at man kan betale lærerne
skikkelig.
På tross av den vanskelige
økonomiske situasjonen føler
Monday seg velsignet.
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Han har gitt hjertet sitt til
skolen og barna, og det syns.
Han er genuint takknemlig for
velsignelsene de opplever på
skolen og i døvesamfunnet takket
være DMIs generøse givere.
Allikevel, vi håper å kunne skaffe
mer penger slik at vi kan lønne
Monday og resten av staben
skikkelig for den fantastiske
jobben de gjør.
Jeg ber Neville om han kan spørre
Monday hva han syns ekstra
penger skulle gå til. Monday
begynner å le. Neville har blandet
inn litt Swahili og spurt om hvor
toalettet bør plasseres.
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Saw Monday med sin familie
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Fra daglig leder om 2019
Av Matthijs Terpstra

Vi nærmer oss slutten av året. I den anledningen vil jeg se tilbake på
noen høydepunkter dette året. 2019 har vært et veldig fruktbart år
for DMI. Uten Guds velsignelser, forbønn og økonomisk støtte fra dere
hadde denne utviklingen ikke vært mulig. Måtte året 2020 få bli en
gjentakelse av det vi opplevde i 2019!

M&R Ediger Development Fund
I fjor fikk Fabien Hamissi og
Choudra Shabani fra Burundi
et lån på USD 5.000. Målet
med lånet var å kjøpe en taximotorsykkel.

Fabien ordnet tre fast avtaler:
med to foreldre avtalte han å
kjøre barna deres til skolen, og
en næringsdrivende kvinne kjører
han hver dag fra mandag til
lørdag til markedet. Med de faste
avtalene skapte han en sikkerhet
for inntekter og slikklarte Fabien
nå å spare USD 375 hver måned.
Resten av dagen kjører han
tilfeldige folk rundt. Choudra fikk
på plass lignende avtaler.
Begge låntakerne har nå klart
å skaffe seg tomt hvor de skal
bygge egne hjem.
Det er fantastisk å se hvordan et
lån kan forandre et liv!

Skolemøbler levert til skolen.

Døvesskole i Beni, DR Kongo

Per idag får døveskolen ingen
støtte fra staten. Skolen har ikke
fylt myndighetens krav. Derfor
har DMI arbeidet med å komme
i mål i forhold til statens krav de
siste årene.
For en cirka en måned siden
klarte Deaf Action Congo å
oppnå alle statens krav. Nå ser
myndighetene på muligheten for
å dekke skolens kostnader og
lærernes lønn.
Dette er et stort fremskritt
for skolen, for før ville ikke
myndighetene bry seg om skolen.
Be om at skolen snart kan få
stats-støtte!

Choudra og sitt taxi-motorsykkel.
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Pastor Andrew føltes seg
kalt til å lage en blogg på
internett med reise-reportasjer
fra besøk på DMIs ulike felt
og portrettskildringer av
menneskene han møter der. Vi
vil også få takke Eva Kinn He
for hennes engasjement med å
oversette bloggene fra engelsk til
norsk.

Myanmar
8. Internasjonale konferanse i
Kenya!

Vi gleder oss til den åttende DMIkonferansen i Kenya, ved sjøen,
fra 10. til 15. august.
Forberedningen er i full gang. Den
forrige konferansen fant sted her i
Norge, i 2017 i Stavern, med over
165 deltakerne fra 22 forskjellig
land. Nå skal det gjentas i Kenya!
Dere kan lese mer om
konferanse-programmet og
tilbudet om tre spennende turalternativer etter konferansen,
blant annet en tredagers tur til
fjellet Kilimanjaro.
www.dmikenya2020.com

Pastor Andrew

Tidlig i år fikk vi plutselig et
brev fra Pastor Andrew. Han har
skrevet mange bøker og følte seg
kalt til å gjøre DMIs arbeid mer
kjent. Pastor Andrew er ikke en
ukjent person for DMI. Neville og
Lill Muir gikk i samme kirke som
han i Japan.
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Situasjonen i Myanmar var
svært trist ved begynnelsen av
året. Kostnadene for skolen økte
stadig og de ansatte var veldig
underbetalte. Imidlertid har vi
gjennom året opplevd en økning
i donasjonene til skolen slik at
skolebudsjettet dekkes fullt ut nå.
Be om at den positive utviklingen
fortsetter.

Ål Folkehøyskole

Sist men ikke minst, DMI
er utrolig takknemlig til Ål
Folkehøyskole for skolens åpenhet
for å samarbeide med DMI.
Den første Farshjerte skolen for
døve i Europa ble gjennomført
på Ål Folkehøyskole i slutten av
oktober. Vi var over 40 deltakere
den uken, med flere på venteliste
på grunn av begrenset plass. Nå
arbeider vi med muligheten for en
gjentakelse av Farshjerte-skolen i
2020 på Ål Folkehøyskole.
Samtidig er vi glade for å kunne
meddele at det samarbeidet vi
hadde med Ål Folkehøyskole
i 2018 med bibelskolen ”LIV”
gjentas i 2020!
13

Første Farshjerte-skole
for Døve i Europa!
Av Gunnar Dehli

Det er med stor glede vi nå
har arrangert den aller første
europeiske Farshjerte-skolen for døve i Europa. Vi var
godt over 40 personer som
var sammen på Ål Folkehøyskole i nydelige fjell-omgivelser. DMI Norge og Ål Folkehøyskole har et meget godt
samarbeid som gjorde dette
ukes-kurset mulig.
Mange av deltakerne kom fra
den østlige delen av Europa, fra
Romania, Bulgaria, Ungarn og
Østerrike, men noen kom også
fra Israel, Nederland, England,
Danmark og Norge.
I det vi kaller ministry-teamet
hadde vi folk som komm fra
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Kenya (Josephat og Ruth),
Uganda (Sam), Finland (Ulla),
Nederland (Matthijs) og Norge
(Gunnar).
Det var fantastisk å oppleve
hvordan vi sammen kunne
krysse språk-barrierer og dele
åpenbaringen om Gud som Far
med hverandre. Gud vår Far
rørte virkelig ved folks hjerter og
mange erfarte kjærlighet og trøst.
Vi fikk mange kommentarer
som dette: «Når blir den neste
A-skolen? For vi vil gjerne komme
igjen!» «Kom og hold en slik
skole i landet vårt!» «Når blir det
arrangert en B-skole for Døve?»
Gud Far er i ferd med å bringe
åpenbaringen om at vi er Hans
sønner til Døve på et nytt
kontinent, Europa.
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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 DMI International:
Gunnar Dehli
gunnar.dehli@dminorge.no
+47 900 30 181

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.

DMIs kontonumre

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

Fadder/skolestøtte:
1202 22 18326

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

Generelle gaver:
7877 08 35983

Medarbeiderstøtte:
1503 17 64243
Fanger i Zambia:
1503 56 95521
Vipps:
«DMI NORGE» - «10753»

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.
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Grunnleggere av DMI
Misjonær og internasjonal leder:
Lill og Neville Muir
lill@deafmin.org
+613 97 697 097 (Australia)
+47 930 67 664 (Norge)
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