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Neville Muir 75 år!

En bredde av temaer
Matthijs Terpstra

Mange ting som har skjedd så
langt i året i vårt arbeid blant
døve.
Koronaviruset som hersker
over våre muligheter til
å nå døve samt ble DMIs
grunnleggeren 75 år i året
og får vår styreleder Heidi
Woll oppmerksomheten
hun fortjener – 18 år i
styrelederverv.
Flere nyheter å lese i dette
nummeret!
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Konsekvenser av koronavirus
Av Gunnar Dehli

Korona-viruset gir utsettelse av flere internasjonale DMI-arrangement.
Til stor skuffelse for mange døve har vi blitt nødt til å sende
ut melding om at vi ikke kan gjennomføre flere planlagte kurs
og konferanser internasjonalt. Imidlertid kansellerer vi ikke
arrangementene, vi kaller det utsettelser.
• I slutten av mars skulle vi holdt et ukes-kurs, en Guds Farshjerteskole i Bagamoyo, Tanzania. Flere titalls døve pastorer, ledere og
døve-menighetsmedlemmer skulle deltatt. Arrangementet utsettes
inntil videre.
• Siste uka i april skulle vi samle døve fra Midt-Østen i Libanon.
Vi ventet deltakere fra Jordan, Egypt og Syria til samme type
arrangement som det i Tanzania. Dette utsettes også, sannsynligvis til
neste år.
• I begynnelsen av juni skulle vi igjen samle 40 døve fra Europa til en
ukes kortkurs på Ål Folkehøyskole til en Guds Farshjerte skole. Under
de rådende korona-forholdene ser ikke skolen seg i stand til å kunne
ta imot oss nå. Vi må utsette kurset inntil videre. Dette er ekstra trist
i den fasen vi er nå der vi holder på med å bygge opp et DMI-nettverk
i Europa.
• For tre år siden arrangerte vi DMIs store internasjonale konferanse
i Norge, den syvende i rekken. Dette skjer hvert tredje år og samler
folk med tilknytning til DMI fra hele verden. Den åttende konferansen
skulle arrangeres i Mombasa, Kenya fra 10 til 15 august i år. Den
skyves nå ett år ut i tid.
Som en følge av de begrensningene koronaviruset gir oss, har DMI
Norge også sett seg nødt til å delvis permittere enkelte medarbeidere
her i Norge.
Be om Guds beskyttelse for menneskene og virksomheten på DMIfeltene i denne tiden hvor mange aktiviteter og møter hindres og vår
kontakt, oppfølging og samarbeid med medarbeiderne begrenses.
Samtidig ber vi for at vi ikke skal oppleve et fall i den
økonomiske støtten fra våre trofaste givere og at feltene våre
ikke må lide under økonomisk svikt i denne korona-tiden.
All ekstra økonomisk støtte i disse vanskelig tidene settes det
enormt pris på!
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Neville & Lill

Neville Muir 75 år!
Av Matthijs Terpstra

Alle vi som er knyttet til DMI her i
Den 16. mars var det 75 år siden Norge gratulerer Neville! Styret og
administrasjonen har sendt ham
ble Neville Muir født i Australia.
Senere giftet han seg med norske blomster og et flott kort. Kortet er
laget av en australsk døv kvinne
Lill Martinsen – nå Muir. Neville
med en bibeltekst fra Salme 91,
og Lill etablerte et misjonsarbeid
blant døve, og de fulgte Guds kall. 2-4:
Virksomheten har utviklet seg
«han sier til Herren: «Min tilflukt
gjennom over 40 år.
og min borg, min Gud som jeg
setter min lit til!» Han berger
I dag når DMI mer enn 6.000
deg fra fuglefangerens snare,
døve hver uke gjennom skoler
fra pest som legger øde. Under
og kirker. Mange får også hjelp
hans vinger kan du søke ly, han
til selvhjelp gjennom prosjekter
dekker deg med sine fjær. Hans
i 19 land. DMI er kjent i flere
trofasthet er skjold og vern.»
land over hele verden. Neville er
fremdeles aktiv og leder dette
Om dere ønsker å gratulere
vide misjonsarbeidet, til tross for
Neville personlig – han vil han
at han i lengre tid har slitt med
fortsatt sette pris på det;
sykdom.
muir@deafmin.org.
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Tegnspråktolken ble styreleder i DMI Norge
Av Brita Skogly Kraglund

Heidi Woll (59) begynte å lære
tegnspråk som 16-åring fordi
venninna fikk en kjæreste som
var døv. De siste 18 årene har
hun vært styreleder for DMI
Norge.
– En ny verden åpnet seg for
meg gjennom tegnspråket. Først
tolket jeg uten utdanning, så ble
jeg utdannet tolk ved et av de
første kursene, i januar 1982.
Siden har jeg tolket. Behovet er
stort, og jeg er redd for å miste
ferdighetene, forklarer hun.
Heidi er også utdannet
sosionom. Nå jobber hun på
Handelshøyskolen ved OsloMet
som universitetslektor. Dit
pendler hun nesten daglig fra
Tønsberg. Hun har to barn og
seks barnebarn.
– Hvordan er din troshistorie?
– Pappa tok meg med i kirken
fra jeg var liten. Mamma var
hjemme og lagde middag. Til å
begynne med forsto jeg tro ut
fra det presten sa, selv om jeg
også kjedet meg. Det kom et
vendepunkt da jeg var sju. Da
døde en liten bror i krybbedød.
Jeg, som allerede hadde en
grunnfestet tro på Gud, syntes
han var krevende som tok broren
min. På graven han står det:
Herre, løft vårt blikk dit hvor
barnet gikk. Troen på Gud beholdt
jeg. Den har blitt utfordret siden
i livet også, men den har alltid
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Heidi Woll

vært der. Vi bodde i Nord-Norge,
på Engleøya i Steigen. Som
elleveåring flyttet vil til Tønsberg.
Der ble mamma pinsevenn med
troendes dåp. Fire eldre søstre
var barnedøpt. Lillesøster og jeg
ble ikke det.
I sitt voksne liv, helt fra russetida,
har Heidi vært tverrkirkelig
orientert.
– Jeg har beholdt den
tilnærmingen siden. Nå er
jeg med i Livskraft Norge, en
karismatisk menighet i Tønsberg.
Heidi ble kjent med Lill og Neville
Muir i 1980.
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Det som het Døves kristne
fellesskap hadde konferanse på
Jeløya, og hun var med både som
tolk og i det praktiske arbeidet. I
1984 møtte hun Neville igjen på
en konferanse i Sveits.
¬– Han reiste sammen med døve,
og etter konferansen besøkte
de meg og en døvegruppe i
Trondheim. Jeg tolket for dem.
I årene som fulgte traff jeg Lill
og Neville litt sporadisk. Vi fikk
tettere kontakt, og jeg besøkte
døvearbeidet på Filippinene i
1999 sammen med deltakere fra
Signo fordi jeg var styreleder for
Nøkkelbo.
Etter besøket ble det hyppigere
kontakt med Lill og Neville
og gruppa som støttet dem
her hjemme. Hovedmålet til
gruppa var å sikre Lill ordentlige
lønnsforhold som misjonær.
– Men vi utviklet det videre, for
å se på mulighet for arbeid blant
døve i Norge og Europa.
DMI ble stiftet i Norge i
2002/2003. DMI internasjonalt
er utviklet som et nettverk, ut fra
arbeidet til Lill og Neville.
– Det er et stort arbeid?
– Ja for det berører så mange
mennesker. DMI får til mye med
beskjedne ressurser.
– Hva gleder deg i Norge nå?
– At det skjer så mye,
Farshjerteskole og andre
bibelskolekurs på tegnspråk. Og
vi ser at døve fra andre land i
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Europa kommer for å delta. Det
gleder meg.
– Er det noe som bekymrer deg?
– Døve kan lett bli
isolert på grunn av
kommunikasjonsbarrierer. Jeg
ønsker meg flere hørende som
engasjerer seg i dette arbeidet.
Døve bor spredt. De trenger flere
rundt seg som brenner for det
samme som dem.
Samtidig understreker Heidi at
hun er fascinert og begeistret for
alle hørende som gjennom disse
årene har støttet Lill og Neville og
DMI sitt arbeid.
¬– Hvordan skal DMI få flere
støttespillere?
– Gjennom bønn, og gjennom
praktisk arbeid. Alle kan bidra
økonomisk. Vi ser at døve er mer
engasjert enn tidligere, og vi
kommuniserer godt med dem. Vi
må fortsette å utvikle gode tilbud
sammen med dem. Møteplasser
er også viktig – lokalt i Norge, og
internasjonalt satses det nå på at
mange kan utvikle egne bedrifter
for å bli selvforsørgende.
– Du har vært styreleder lenge.
Blir du sliten?
– Jeg synes ikke at jeg gjør
nok, og jeg har ikke nok tid til
rådighet. Men i sum gir arbeidet
meg mer enn det tar fra meg. Jeg
får masse energi tilbake når jeg
samarbeider med styret og gode
medarbeidere.
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Ingen ting kan stoppe dem!
Av Gunnar Dehli

Til tross for alle katastrofer, enten
det er vulkanutbrudd eller tyfoner,
går livet videre på Filippinene.
I julehelgen rammet tyfonen
«Phanfone» Ligao med voldsom
styrke.
Den raserte mange av byggene
på DMI-skolen der. Heldigvis
gikk ingen menneskeliv tapt ved
skolen. Fremdeles fungerer ikke
elektrisitetsforsyningen i området,
men skoledriften er likevel igang.
Nå er de i gang med å reparere
tak og reise skole-bygg igjen.
Vi har satt i gang en
innsamlingsaksjon til dem i flere
land. Så langt er det kommet
inn noe over 200.000 kroner,
men behovet overstiger en halv
million.
6

Helt nye hus blir bygget, med
mye sterkere konstruksjoner enn
de gamle. Med et smil kaller de
byggene nå misil-sikre. De skal
kunne tåle en ny tyfon!
Vil du du være med på
gjenoppbyggingen?
Gaver til 7877 08 35983
merkes «Skolen i Ligao».

Salomos ordspråk 21:21:
«Den som jager etter
rettferd og godhet, finner liv
og rettferd og ære.»
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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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Vipps «10753»
Bank «7877 0835 983»

www.dminorge.no/avtalegiro
Fyll ut AvtaleGiro og send til oss.

Pengene går til barn i
DR Kongo, Filippinene, Kenya, Myanmar og Uganda.

DMI støtter døve barn i Asia og Afrika i å gå på skole.
Kr. 400 i måneden dekker kostnadene til undervisningen.
Vi driver opplæring fra barnehage til videregående skoletrinn.
Vi bidrar også overfor unge voksne som har gått glipp av skolegang
på grunn av fattigdom eller mangel på muligheter.
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Sted/dato.................................... Underskrift......................
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Fangene i Zambia
Av Gunnar Dehli

Mange av dere lesere vil huske at vi
over flere år har forsøkt å hjelpe 3
døve menn som er fengslet i Zambia.
De heter Emmanuel, Jairy og
Maimbo. De er alle dømt for drap, de
to siste for samme forbrytelse. Vi har
god grunn til å mene at de alle tre er
uskyldige. Døve tegnspråkbrukeres
rettssikkerhet er ikke godt ivaretatt
i alle U-land! Alle tre har nå
livstidsdommer.
I Emmanuels tilfelle har vi ikke sett
noen mulighet til å skaffe bevis som
kunne føre fram i en ny behandling
av hans sak. Derfor ønsket han å
søke presidenten om benådning, noe
presidenten foretar tre ganger årlig.
Søknad ble sendt for et par år siden,
og advokatene vi har engasjert har
sendt gjentatte påminnelser. Til nå
har søknaden ikke vært behandlet.
For de andre to ble det appellert til
Høyesterett om å få behandlet deres
sak på nytt. De advokatene vi har
engasjert mente at det ville være
gode muligheter for å lykkes i en ny
rettssak.

Besøk av fangene i Zambia ved
pastor Lewis (t.h.)

Jeg var i Zambia i desember for blant
annet å følge opp disse sakene. I
Jairys og Maimbos tilfelle har det
vært en svært skuffende utvikling.
Uten at våre advokater ble varslet,
behandlet Høyesterett appellen om
gjenopptagelse i desember og avslo
den. Nå gjenstår bare en mulighet
for dem, å søke benådning. Det betyr
imidlertid at de aldri vil kunne bli
renvasket.

Emmanuels benådningssøknad nok
ikke ville bli behandlet før fengselet
kunne bekrefte at han har en familie
som vil ta imot ham, om han slipper
ut. Problemet var at de ikke visste
noe om hans familie. Han hadde aldri
fått familie-besøk i det fengselet. Vi
fikk så sporet opp Emmanuels søster
som bor i nabolandet Malawi, sendte
henne penger til bussbillett og fikk
henne til å besøke Emmanuel nå
på nyåret. Nytt besøk, der hennes
mann er med er planlagt nå i mars.
Dermed ser det ut til at siste hindring
for at Emmanuels benådningssøknad
kan bli behandlet, ryddes av veien.

Da jeg besøkte Emmanuel i
fengselet, fikk jeg en samtale med
fengselspresten. Hun fortalte at

Våre tre fengslede venner trenger
fortsatt våre bønner - og finansielle
støtte for å kunne bli frie.
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Skolestøtte som gir resultater!
Av Gunnar Dehli

Da lederen for alt DMI-arbeidet
i Uganda plutselig døde i 2010
var det et stort sjokk for oss alle.
David Bulime hadde bygget opp
et omfattende arbeid blant døve
i landet. Tilbake satt enken Rose
med fire barn, den yngste bare en
baby.
DMI lovte henne å støtte barna i
deres utdanningsløp. Det har vi
gjort i alle disse årene.
Nå ble tredjemann i rekken, Enock
uteksaminert på universitetet i
Kampala. I Uganda er «graduation»
en stor og viktig hendelse i en
ungdoms liv. Ekstra stort var det
for familien at Enock også mottok
en pris for beste student på
økonomistudiet.
Nå er det bare lille Anna som
fremdeles går å skole - og hun
stortrives!
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Skolestøtte som gir resultater!
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Hugh er høyt elsket på skolen.

Pastor Andrew: Hugh
Oversatt av Eva Kinn He

Barna løper og hopper rundt på
lekeplassen i et herlig kaotisk leven.
I midten står en gutt som er et hode
høyere enn alle de andre. Han ser ut
til å ha en selvtillit som nok er noe
misplassert – en selvsikkerhet basert
på en misforstått følelse av autoritet.
Han gir instruksjoner, men de blir
høflig ignorert.
Han tilbyr råd, men andre måter å
gjøre det på synes bedre.
Han prøver å lede de andre, men
ingen ser ut til å følge han.
Han heter Kyaw Nyein Htew (Hugh)
og er en av de mest fargerike
personlighetene her på DMIs Muir
skole for døve i Kalay, Myanmar.
I land der det er viktig å være
12

politisk korrekt ville man si at Hugh
har en psykisk funksjonshemning,
men de ansatte ved skolen forklarer
enkelt at ‘Hugh kan ikke lære
noe’. Den gode nyheten er at hans
manglende evne til å lære ikke på
noen som helst måte har lagt en
demper på Hughs entusiasme for å
lære, eller hans tro på at han er en
stjerneelev.
Til tross for at han er i
ungdomsskolealder går Hugh i 6.
klasse, og selv det har mer å gjøre
med hans evner til selvpromotering
enn hva skolen offisielt har godkjent
av utdannelse. Han har klart å lære
litt tegnspråk, men har aldri fått noe
særlig godt forhold til matematikk
eller andre fag. Derfor besto han ikke
avgangsprøvene i 1. klasse, men
bestemte uansett selv å fortsette i
2. klasse. Lærerne var glade for å gi
etter for ønsket hans og denne
KOM OG SE! 24.mars.2020

Noen vil si at Hugh er et håpløst
tilfelle. At han ikke har noen
framtidsutsikter samme hva vi
gjør. At vi får bedre uttelling ved å
‘investere’ i barn som kan utvikle seg
til å leve mer produktive liv. Hvorfor
bryr vi oss om barn som Hugh?

Hugh har lært å elske.
velvilligheten fra lærerne har fulgt
ham gjennom alle klassetrinnene
til 6. klasse som han går i nå. Hugh
forteller meg at han faktisk er ferdig
med 6. klasse og går i 7. Det er godt
gjort siden det ikke finnes noen 7.
klassetrinn på skolen.
Men det gjør ikke noe.
Hugh er høyt elsket her og blir
behandlet med den samme verdighet
og respekt som alle på skolen blir
møtt med.
På tross av at han er stor av
vekst (det er mulig at han har
makrocefali) er han ikke fysisk
sterk. Da han var liten hindret de
fysiske svakhetene han fra å gjøre
mange av aktivitetene som de andre
friske barna gjorde. Så gjennom
oppveksten har Hugh strevd med
døvhet, psykisk funksjonshemning,
fysiske begrensninger og den sosiale
belastningen og motgangen det
medfører.
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Svaret på dette tar oss rett til hjertet
av evangeliet: Det er fordi Gud elsker
Hugh. Fordi Gud elsker Hugh, så må
vi også gjøre det. Fordi Gud bryr seg
om Hugh, må vi gjøre det. Fordi Gud
ga sitt liv for Hugh, så må vi også
tenke på Hughs liv som et liv det er
verdt å ofre noe for. Han er en av de
bortkomne sauene som vi skal lete
etter og bringe tilbake til flokken
med stor glede.
Hugh forteller meg at han har to
store håp for framtiden. Det første
er å bli rektor ved skolen, det andre
er å bli som Neville. Jeg er ikke så
sikker på det første, men jeg tror
han gjør en god jobb med å oppnå
det andre.
Jeg ser på Hugh der han står mellom
de andre barna på lekeplassen. Han
er lykkelig, frisk og fornøyd. Han er
elsket av alle her. Men det er ikke
alt fordi Hugh er ikke bare mottaker
av kjærlighet, men en som gir mye
kjærlighet også. Han har lært seg
å bry seg om de andre barna og er
aktivt med og tar ansvar for at de
yngre barna har det bra.
Da jeg kom fortalte de meg at
‘Hugh ikke kan lære’, men i dette
fellesskapet som er fylt med
kjærlighet og tro, har Hugh lært å
elske de han er sammen med, og det
er ikke noe lærdom som er viktigere
enn det.
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Bønnetemaer
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.

Du kan støtte DMIs arbeid ved å
be for vår virksomhet over hele
verden.
- Neville har bedt oss om at
vi skal be mye for Lill og Ian i
denne tiden
- Be om at familien har en god
tid sammen, og at et mirakel
kan skje når det gjelder Nevilles helse - om Gud vil
- Be om at koronaviruset ikke
rammer DMIs medarbeidere,
skoleelever, administrasjon og
de andre involverte
- Be om at koronaviruset ikke
rammer DMIs økonomi både
kort- og langsiktig
- Be om at fangene i Zambia
opplever Fars trøst og at de
snart blir frikjent

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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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

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.

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

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.

Fanger i Zambia:
1503 56 95521
Vipps:
«DMI NORGE»
«10753»

Kontor

Saudagata 11a
4012 Stavanger

Enklere blir det ikke!
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