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Min helsetilstand gjør at jeg har følt 
det nødvendig å ta noen avgjørelser 
for å forberede tiden som ligger foran. 
Akkurat nå er tilstanden faktisk veldig 
god. Den siste beinskanningen og 
CT skanningen viste at svulstene i 
lymfeknutene ikke hadde blitt større 
og de i skjelettet faktisk hadde minsket 
og noen hadde til og med blitt borte. 
Cellegiften jeg får synes å hjelpe. 
Onkologen syns dette var svært 
oppløftende, men ikke så oppløftende 
som det var for meg! Jeg får også 
hormonsprøyter og en sprøyte som skal 
styrke beina for å hindre kreften å nå 
inn i margen.

Tross dette er ikke prognosene mine så 
gode, så jeg har besluttet å trekke meg 
som internasjonal leder for DMI/DA og 
overlate tøylene til Gunnar Dehli. Alt 
er nå lagt til rette dersom jeg plutselig 
skulle bli sykere og det blir vanskelig 
å fungere. Hva skal jeg gjøre nå? Vel, 
jeg er ikke helt sikker. Jeg har IKKE 
trukket meg fra DMI og jeg har blitt 
bedt om å fortsatt sitte i styret, både 
det australske og det internasjonale. Så 
jeg kommer vel til å fortsette som nå, 

men uten tittel!

Jeg går på kontoret nesten hver dag og 
jeg er klar til å gjøre alt det de ansatte 
på kontoret ber meg om. Jeg fortsetter 
å skrive til givere og støttespillere 
og besøker de jeg klarer å besøke. 
Jeg skriver til arbeiderne våre og 
oppmuntrer der jeg kan. Jeg er på jakt 
etter nye støttespillere. Når det er mulig 
vil jeg fortsette med taleoppdrag, skrive 
deler av nyhetsbrev, bruke min erfaring 
fra tidligere, bruke gamle kontakter og 
være behjelpelig med å forklare når 
andre ikke vet bakgrunnen for hvorfor 
vi gjør ting på en spesiell måte. Jeg 
tenker at jeg vil gjøre alt jeg blir bedt 
om å gjøre.

Andrew Miller fra Sydney er ansatt som 
koordinator i hele Australia. Andrew 
hadde akkurat begynt å arbeide som 
vår representant i Sydney-området da 
vi spurte han om å arbeide for oss i en 
fast deltidsstilling som koordinator i 
Australia. 

Andrew er forfatteren av bloggene som 
mange av dere har lest og satt pris på 
en lang stund nå. Dersom du ikke »»

 DMIs grunnleggere Neville og Lill Muir.

Ny koordinator for DMI Australia
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Neville Muir og Andrew Miller

har lest disse bloggene, så finner du 
dem på websiden vår (engelsk / norsk).

Andrew har vært involvert i DMI i 
mange år som styremedlem og som 
generøs giver sammen med sin familie. 
Han har eid og drevet en språkskole 
i Japan og har vært pastor i en 
internasjonal menighet der, inntil han 
returnerte til Australia nylig. Vi er svært 
glade for å få Andrew med på laget og 
ser fram til det han vil bidra med og 
hans visdom i tiden framover. Andrew er 
tilgjengelig for taleoppdrag hos alle som 
ønsker besøk.

Takk for forståelse og bønner. Jeg vil 
fortsette med å tjene Herren så lenge 
Han gir meg styrke, men jeg vil trekke 
meg gradvis tilbake ettersom tiden går.

Gud velsigne dere, 
Neville & Lill 
- oversatt av Eva Kinn He

Etter at Neville skrev denne  
meldingen har han igjen måttet ha 

et et opphold på sykehuset. Han 
trenger fremdeles våre bønner. 

Det internasjonale styret i DMI har 
utnevnt Gunnar Dehli til ny inter-

nasjonal direktør i DMI og Matthijs 
Terpstra som hans stedfortreder.

Gunnar Dehli Matthijs Terpstra

Jesaja 41:10 NB
Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg 
er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe 

med min rettferds høyre hånd.
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For omtrent 10 år siden, i Ligao, var 
det en kar som gikk inn på en fast 
food restaurant. Han gikk fra bord 
til bord og tigget penger til mat. Det 
er mange tiggere i Ligao, så dette er 
ikke en uvanlig historie, bortsett fra 
et par småting: karen er kanskje 7 år 
gammel og han er døv.

Og det var her på denne Jollibee 
restauranten at Neville og Arnel (en 
av DMIs døve pastorer) fant og reddet 
dette barnet. De ble snart klar over 
alle vanskelighetene og problemene 
han hadde. Han var eldst av 5 søsken, 
han hadde rømt fra sin voldelige stefar 
og alkoholiserte mor. Faren og en av 
brødrene var drept. Han visste ikke 
hva han het eller hvor gammel han 
var, og han bodde på gaten.

Hvordan kommer du deg etter en slik 
start i livet?

Det er blitt en klisjé, men det forblir 

allikevel en tidløs sannhet: Med 
kjærlighet.

Neville snakket med han og inviterte 
han til å komme og bo på DMIs skole 
i Ligao, der han kunne bo trygt, sove 
godt, spise regelmessig, gå ordentlig 
kledd, få undervisning og bli inkludert. 
Den lille gutten hadde aldri møtt en 
slik kjærlighet. Det var utrolig. Han 
startet på skolen, fikk navnet Lille 
Neville (av de ansatte) etter mannen 
som reddet han, og begynte å finne ut 
mer om seg selv.

Kjærligheten er vennlig.

Det var som en drøm ble til 
virkelighet. Han hadde helt bokstavelig 
blitt hentet ut av rennesteinen og inn 
i en idyllisk og vakker Edens hage-
aktig skole med pene hus, rolige 
omgivelser, frodige og grønne områder 
og vennlige beboere. Men dette var 
ikke noe eventyr. »»

Lille Neville ble funnet da han var 7 år på en restaurant i Ligao, Filippinene. 

Filippenene: Lille Neville
Av Pastor Andrew oversatt av Eva Kinn He
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I begynnelsen ville ikke de andre 
barna snakke med denne skitne, 
mørkhudede gategutten. De ansatte 
skrubbet han ren og ga han rene klær 
og da begynte noen av barna å snakke 
med han. Det tok litt tid før resten av 
barna godtok han, men Neville, de 
ansatte og noen få av barna fikk han 
til å føle seg elsket.

Kjærligheten er tålmodig.

Men bekymringene forsvant ikke helt. 
Noen vaner er vonde å vende. Lille 
Neville strevde ofte med raserianfall 
og tok ut frustrasjonen sin på andre 
barn eller så kastet han steiner på 
biler som kjørte forbi. Han strevde 
med skyldfølelse fordi han hadde 
forlatt familien sin og noen ganger var 
han fristet til å returnere til sitt gamle 
liv med tigging og stjeling på gaten.

Men kjærligheten er utholdende

Nå er det lenge siden. Mens han holdt 
på å tilpasse seg sitt nye liv fant Lille 
Neville en ny venn – Jesus – og Han 
utgjorde hele forskjellen. Lille Neville 
tror på Jesus. Han ber til Gud i Jesu 
navn. Til tross for alt han måtte gå 
gjennom som en liten gutt føler han 
ikke bitterhet overfor familien og han 
ber regelmessig for dem. Daglig leser 
han en andaktsbok for døve og den 
hjelper han med å forstå Guds plan 
for livet hans. Lille Neville går på møte 
i kapellet på skolen hver onsdag der 
han elsker å være med og synge (på 
tegnspråk).

Jeg er interessert i å høre hvordan han 
forstår troen og spør han om hva som 
er den viktigste delen av troen for 
han. Han svarer at det er å holde seg 
fra avgudsdyrkelse (i alle former) og å 
følge Jesus alene. Han sier at dette er 
viktig for han fordi fremdeles kan hans 
gamle ‘demoner’ prøve å lokke han 
tilbake til gaten og til å følge andre 

‘guder’. Det er bare ved å holde seg 
nær til Jesus han kan motstå dette og 
holde seg trofast til Gud. Det handler 
om tillit, sier han. Han må stole på 
Jesus, at Han har kontrollen.

Vise ord fra en som er så ung.

Jeg spør hva han vil dele med de som 
leser denne bloggen. Han sier at han 
ikke kan så mye og derfor ikke kan 
anta at han kan dele noe verdifullt 
med andre som kan mer enn han 
selv, men han ønsker å dele Jesu 
kjærlighet med andre, slik som Neville 
og Arnel delte det med han i Jollibee 
restauranten for 10 år siden. Han fikk 
navnet Lille Neville etter mannen som 
fortalte han om Jesus og viste han 
veien til Livet, nå ønsker han å gjøre 
det samme for andre.

Vel, det er noe verdifullt å dele med 
andre.

Nylig ble Lille Neville gjenforent 
med familien sin. Da oppdaget han, 
blant andre ting, navnet han fikk ved 
fødselen. Navnet hans er Jesus.

Kjærligheten svikter aldri.

Lille Neville er glad for sitt nye liv.
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DMI-dag 22. november 
Kjære stiftere av DMI og DMI-støttepartnere for øvrig!

 
I år skal vi gjennomføre DMI-dagen i Kraftverket i Oslo Vestre 
Frikirke søndag 22. november fra kl. 14.30 til 16.30.  
 
Kraftverket har gudstjeneste samme dag kl 17.  Det vil bli gitt orientering om DMIs 
arbeide under gudstjenesten. Vi bestiller tegnspråktolk til gudstjenesten og håper 
at så mange som mulig har anledning til å delta på gudstjenesten etter DMI-dagen 
vår er gjennomført.

Programmet for DMI-dagen:

• Åpning ved styreleder i DMI 
• Presentasjon av nøkkeltall fra regnskapet for 2019, prognosen for 2020, og 
DMIs prioriteringer fremover, ved Matthijs Terpstra Vi ber om kommentarer fra 
deltakerne når regnskap og budsjett er presentert. 
• Det internasjonale arbeidet under korona-restriksjonene 
• Det nasjonale og europeiske DMI- arbeidet 
• Pause med servering av pizza 
• Saker til diskusjon (blant annet blir det orientert om arbeidet for  å etablere 
en ordning for å søke om bistandsmidler til ulike prosjekter og om arbeidet med å 
organisere et fremtidsrettet og effektivt internasjonalt DMI-nettverk) 
• 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 22. 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: 16. november til: post@dminorge.no eller på SMS: 40393969, 
eller du kan ringe Gunnar Dehli på: 90030181.

Vi satser på at det går greit med et arrangement der vi alle møtes. Dersom det 
skulle bli nødvendig å avlyse lokale arrangementer i november pga korona-
pandemien, vil vi i stedet ha DMI-dagen digitalt. Da vil de som har meldt seg på, 
og som bruker PC, få en lenke som kan brukes for å koble seg på møtet.  

Vennlig hilsen 
Heidi Woll 
Styreleder i DMI Norge
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Vi trenger dine bønner og støtte til driften!
Av Matthijs Terpstra

Vi merker at vi virkelig står sammen i disse vanskelige tidene med Korona-
viruset. Fra ulike kanter av verden, blant annet fra våre støttepartnere i Danmark, 
Tyskland, USA, Japan og UK har vi samlet inn nesten kr. 500.000 i nødhjelp for de 
mest vanskeligstilte i Øst-Afrika. Vi opplever det som en stor velsigne. Alle disse 
pengene er øremerket og vi lar alt gå direkte til matleveranser og annen nødhjelp. 

Samtidig er det våre intensjoner overfor medarbeiderne på feltene å sende 
dem den faste, budsjetterte støtten de regner med å få hver måned. I tillegg 
til nødhjelpsmidlene, trenger DMI penger til driften av arbeidet, slik at alle våre 
skoler, skole-ansatte, kirker, pastorer, evangelister og andre medarbeidere kan få 
det de trenger. 

Erfaringsmessig er oktober og november måneder hvor vi ofte ikke har fått inn 
nok penger til arbeidet på feltene våre og vi har måttet kutte i våre overføringer til 
dem. 

Vil du hjelpe oss å komme gjennom de vanskelige måneder som kommer? 

Vipps: #10753 
Bank: 7877.08.35983
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Det har vært et stort problem for våre 
døve elever og familiene deres å skaffe 
mat under koronapandemien. Mange av 
familiene spiser ofte bare et måltid om 
dagen, og under nedstengningen hadde 
noen ikke mat i det hele tatt hjemme 
da lærerne kom med mat til dem. Tusen 
takk for gaver fra dere. Pengene har 
blitt brukt til å kjøpe mat til våre døve 
elever og familiene deres, samt til å 
hjelpe skolene våre økonomisk. Døve 
som strever med å skaffe mat til barna 
sine er svært takknemlige for hjelpen 
de får.

Prisene på mat i Kenya, Uganda og 
Kongo steg svært mye i mars da 
utendørsmarkedene plutselig ble stengt 
pga. Koronaviruset. De fleste av våre 
døve familier har ikke råd til å kjøpe 
mat i matbutikkene, der er det for dyrt.

Fra gården i Ligao på Filippinene har 
man delt ut poser med ris, kokosnøtter 
og kyllinger til fattige familier. Nå, 
6 måneder senere er det fremdeles 
mange som ikke har jobb og ikke har 
råd til å kjøpe mat. 

Alle skolene ble stengt i mars 
De døve elevene på Filippinene 
rakk akkurat å gjøre seg ferdig med 
skoleåret og ta eksamen i mars. Deres 
årlige ferie er i april og mai. 

Myanmar har de samme feriene som 
skolene på Filippinene og Muir skolen 
der startet opp igjen i juli.

I Kenya, Uganda og Kongo startet 
skolen i februar, men elevene måtte 
reise hjem i april da myndigheten 
stengte skolene. Alle utendørsmarkeder 
i de afrikanske landene stengte og 
matprisene steg til det dobbelte og 
tredobbelte!

Noen skoler har startet igjen   
Hvert land har egne regler om når man 
kan komme tilbake til skolen igjen. Alle 
skolene våre fortsetter undervisningen 
på en eller annen måte, men ingen av 
skolene er i full gang igjen.

Muir skolen i Myanmar åpnet i 
juli og fortsatte i 2 måneder, men 
myndighetene stengte den igjen i 
september pga den andre runden med 
Koronavirus. De fikk beskjed om å 
ha temperaturmåling og antibac ved 
inngangen til skolen, på kjøkkenet og i 
spisesalen. Myndighetene krevde også 
at skolen måtte bygge et nytt toalett og 
bad og foreta noen andre endringer på 
bygningene. Guttene og jentene byttet 
internat så nå er det guttene som har 
det største internatet. 

Takk til dere givere som allerede har 
gitt faddergaver for 2020 siden elevene 
gikk på skolen på begynnelsen av året 
og fordi man trengte penger til det 
nye badet og andre oppgraderinger 
av bygningene. Det er mulig at skolen 
åpner igjen i oktober.

Takk kjære givere!
Vi er svært takknemlige for alle gaver vi har  

mottatt i løpet av koronapandemien!

Kenya: Skoleeleven Ian Omondi 
med sine familiemedlemmer
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Matprisene har økt, men de fleste 
familiene har nok mat siden de bor på 
gårder i Kalay området.

Fishermen of Christ Learning Center 
i Ligao på Filippinene 
Skolene på Filippinene kunne starte 
hjemmeundervisning i juli, men de 
fleste av våre familier har ikke internett 
eller PC hjemme. Lærerne jobbet derfor 
på skolen, med munnbind, og skrev 
ut hundrevis av oppgaver på papir. De 
ga oppgaver til elevene som de kunne 
arbeide med hjemme. Lærerne har vært 
veldig travle og er fryktelig slitne siden 
dette har gitt dem mye merarbeid. 

Utdanningsdirektoratet på Filippinene 
har dessuten strenge krav til 
rapportering som lærerne måtte sende 
inn på nett. Vi er svært takknemlig til 
ledelsen og lærerne på skolen for alle 
timene med arbeid på skolen i denne 
tiden.

DMIs skole i Davao på Filippinene 
I Davao tillot myndighetene elevene 
å registrere seg på nett og å levere 
skriftlige oppgaver på nett. Praktiske 
oppgaver må de gjøre på skolen senere 
i år. Dette opplegget passer for elevene 
på videregående skole som kan gjøre 
skriftlige oppgaver på PC hjemme. Så 
kan de starte de praktiske fagene, som 
baking, massasje og skjønnhetspleie når 
de er tilbake på skolen senere i år.

Internatet i Bacolod 
Elevene hadde akkurat blitt ferdig 
med skoleåret i mars da skolen måtte 
stenge. Gemer, Justine og Rizza ble 
ferdige med eksamen på videregående 
og også med lærlingtid i Hotel- og 
Restaurant faget. Vi håper de får jobb 
når alt åpner igjen. Resten av elevene 
har ikke kommet tilbake til skolen siden 
de bor langt unna internatet i Bacolod. 
Det var krav om at barna måtte være 
i isolat på rommene sine i 2 uker hvis 
de returnerte til internatet. Foreldrene 
mente det ville være for tøft for barna 
så de holder dem hjemme for nå. Gaver 

gitt til internatet har blitt brukt til å 
kjøpe mat til døve familier. 

Immanuel kristne skole for døve i 
Ringa, Kenya 
Nesten alle familiene på denne skolen 
har fått det svært vanskelig under 
nedstengningen og portforbudet. Svært 
få av foreldrene har arbeid nå, så sult er 
et stort problem. Noen av elevene kom 
på skolen og spurte etter mat. Flere 
familier hadde ikke noe mat i huset. 

Både ordinære gaver og ekstragaver 
har blitt brukt til å kjøpe mat til 
disse familiene. Rektor og lærere 
har vært ute og levert mat til mange 
trengende familier. Ris og malt mais 
er basismatvarer og i tillegg fikk de 
bananer, papaya og grønnsaker som de 
dyrker på skolen.

Toalettene på skolen har blitt oppgradert 
og har nå rennende vann til håndvask. 
De hadde ikke vasker med rennende 
vann på toalettene tidligere, bare et 
vaskevannsfat. Men håndvask er jo så 
viktig nå under koronapandemien. Det 
er fantastisk at den nye vanntilførselen 
gir nok vann til vask og rengjøring på 
skolen. Tusen takk til alle dere som ga 
penger til vannprosjektet som vi hadde 
i fjor. Kyllingprosjektet har også startet 
igjen med penger som ble gitt sist jul, 
men kyllingene er for små til å spise 
enda. 

»»

Kylling-prosjekt i Kenya – guttene 
Alex og Neville i bildet
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Uganda 
Elevene i Uganda som får støtte gikk på 
skolen fram til slutten av mars da landet 
plutselig stengte ned og portforbudet 
begynte. Dette ble opprettholdt svært 
strengt av politiet – som ikke kan 
tegnspråk - så livet har vært svært 
vanskelig for døve i Uganda. Det er 
fremdeles lite mat og den er dyr, men 
arbeiderne våre fikk nylig tillatelse til å 
reise slik at de kunne levere mat til døve 
barn og familiene deres.

De eldste elevene har startet med 
yrkesopplæring som skal hjelpe dem 
å finne en jobb. Rachel tok eksamen 
i fjor og har begynt på Sømlinjen 
på yrkesskolen til det nasjonale 
døveforbundet. Hun er veldig glad for å 
kunne gå på skole sammen med andre 
døve elever. Moren til Rachel er enke, 
men allikevel er hun generøs og tar seg 
av en annen døv elev når han har ferie 
på internatskolen han går på. Simon 
holder på å lære seg og reparere sko og 
vi håper han en dag også vil greie å klare 
seg selv. Dette viser hvor stort hjerte 
disse familiene har for hverandre selv om 
de har det veldig vanskelig selv. 

Beni Døveskole i Kongo 
Denne døveskolen ble utvidet i 2019. 
Det er nesten 100 elever i alderen 5 – 20 
år, fra 1. til 5. klasse, på skolen. Mange 
har ikke gått på skole for døve tidligere 
og mange av de ligger mange år bak 
jevnaldrende når det gjelder læring og 
utdannelse.

Matmangel er et stort problem på skolen. 
Mange av barna går 2 km til og fra 
skolen hver dag og som oftest har de 
ikke spist frokost. Vi trenger å få i gang 
et lunsjprogram slik at barna får et godt 
måltid hver skoledag.

Mange familier som har bodd på 
landsbygda har flyttet inn til byene av 
sikkerhetsgrunner. Opprørsgrupper har 
angrepet og drept mange bønder på 
landsbygda i Kongo i løpet av de siste 5 
årene. De angriper på nettene og stjeler 
avlingene. 

Beni Døveskole ble stengt i mars, men 
åpnet igjen i august. Det offisielle 
språket i Kongo er fransk så fransk 
tegnspråk blir brukt på skolen. Skolen 
er i desperat behov av læremateriell 
så barna kan få hjelp til å lære. De 
trenger bøker, blyanter etc. De mangler 
materiell til undervisning i matematikk, 
og har heller ikke hverken fotball eller 
basketball! Det meste av undervisningen 
foregår på tavla og elevene må lese det, 
gjenta det på tegnspråk og lære det ved 
å skrive på tavla selv. Dette er en svært 
vanskelig måte å lære på for de døve 
elevene. 

Det er mange foreldreløse døve barn 
på skolen i Beni. Ta kontakt dersom du 
ønsker å gi økonomisk støtte til et barn 
på skolen. 

Tusen takk kjære støttespillere for 
generøse gaver.

Skolene våre og de døve familiene er 
svære takknemlige.

Kongo: alle elevene får mat å ta 
med hjem 

Vi trenger fortsatt støtte: 
Vipps: #10753 

Bank: 7877.08.35983
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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
Lill og Neville Muir
lill@deafmin.org

+613 97 697 097 (Australia)

+47 930 67 664 (Norge)

Bønnetemaer
• Vi takker Gud for at vi opp-

lever at vi står sammen med 
folk fra hele verden tilknyttet 
DMI. 

• Vi takker for at Gud har vel-
signet virksomheten økono-
misk så langt i år, slik at vi 
har kunnet sende de penge-
ne vi skulle til feltene. 

• Be for Nevilles helse og at 
han må få ha gode dager 
med sin familie. 

• Be om at vi kommer oss 
gjennom månedene oktober 
og november uten å måt-
te kutte i overføringene til 
feltene.

• Be om at koronaviruset ikke 
rammer DMIs medarbeidere, 
skoleelever, administrasjon 
og de andre involverte. 

• Be om at koronaviruset ikke 
rammer DMIs økonomi både 
på kort og lang sikt.
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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!




