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Kjære lesere
 
Vi er glade for å kunne sende 
dere en ny utgave av «Kom og 
Se!», for andre gang i år, med 
mange gledelige nyheter. Vi vil 
presentere flere enkelt-personer 
i DMI-arbeidet for dere. En av 
dem er Pablo, DMI Norges nye 
regnskapsfører som nå letter 
den daglige driften i DMI. Han 
forteller om seg selv i dette 
nummeret.

DMI skal ha en bibellinje i 
samarbeid med Ål Folkehøyskole 
for døve, kalt «LIV-linja». Den 
skulle egentlig starte i august, 
men innreiserestriksjoner til Norge nå under pandemien, gjør at 
vi utsetter den til januar 2022. Kenyaneren Ruth, datteren til vår 
misjonær i Tanzania, Daniel Njihia, har bodd i Norge i over fem år. Her 
har hun studert ledelse og teologi. Hun vil være hovedansvarlig for 
linjen på Ål. Vårt styremedlem Brita Skogly Kraglund har intervjuet 
henne, samt skrevet en artikkel om faren hennes, som for tiden sliter 
med å få ny arbeidstillatelse i Tanzania. 

Sist, men ikke minst, vil vi presentere DMIs nye nasjonale koordinator 
i Australia, Andrew. Han har også et voksende ansvar i det 
internasjonale arbeidet, samtidig som han utvikler og har god kontroll 
over DMI-arbeidet i Australia. 

Vi sender også jevnlig ut digitale nyhetsbrev. DMI bruker denne 
kanalen mest for kampanjer der det er behov som haster. Om du 
ønsker å følge med og få digitale nyhetsbrev, kan du sende en SMS til 
+47 412 15 782 med e-postadressen din. Da vil du bli lagt til i listen 
vår. 

I dette nummeret av «Kom og Se!» tar vi også et dypdykk inn i noe 
av misjons-arbeidet blant døve i Tanzania og Uganda. Koronaen 
stopper ikke vårt arbeid, til tross for de begrensingene viruset 
medfører.  
 
1 Peter 5:7 NB 
Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

Vær velsignet 
Matthijs Terpstra 
daglig leder
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ferien jobbet jeg på hotell. Slik kunne 
jeg legge meg opp litt penger til å 
bygge hus, forteller hun via Face Time 
fra Kenya. Kjærligheten til Norge er 
fortsatt stor. På den ene armen bærer 
hun et armbånd med det norske 
flagg.  

Hva likte du i Norge?

Naturen – og brunost. Det er 
favorittmaten, og jeg savner virkelig 
den smaken, sier hun med et smil. 

Hun fikk også prøve seg på ski. Det 
likte hun også, selv om kald vinter 
ikke var det beste hun visste. 

Hvordan var det å komme tilbake 
til Kenya?

Det var fremmed til å begynne med. 
Jeg hadde adoptert den norske 
kulturen, for eksempel å komme 
tidsnok. Det var vanskelig å snu, men 
nå er jeg afrikaner tidsmessig også. 
Noe annet som er veldig ulikt fra 
Norge er at her nøder vi ikke folk til å 
spise slik dere gjør. 

På grunn av korona, har hun ikke 
jobbet så mye etter at hun returnerte 
til Afrika. Men snart skal hun på 
team i Tanzania for å undervise i Det 
nye testamentet. Hun taler også på 
gudstjenester i kirken hun tilhører, en 
døvekirke.

Hvor mange medlemmer er det 
der?

Kanskje 70. Mange av dem er unge. 
Far er pastor. Nesten alle de andre 
er døve. I tillegg til meg er det noen 
hørende barn, og noen hørende 
ektefeller til døve. Det hender også 
at jeg går i en kirke for hørende 
fredagskvelder.

Ruth Njihia 

Savner brunosten

Ruth Njihia er tilbake i Kenya – 
etter 5 ½ år i Norge. Med seg på 

veien har hun to-årig bibelskole og 
en bachelorgrad i Teologi og ledelse.

Nå holder hun på å bygge sitt eget 
hus i Nakoru. Huset, som har ti små 
rom, skal foreløpig leies ut for å 
skaffe litt inntekt. 

Samtidig har hun begynt å undervis 
døve. Ruth har vokst opp med en 
far som er døv. Han jobber for DMI i 
Tanzania. 

Derfor har jeg alltid vært sammen 
med døve. Jeg møtte Neville 
Muir og Gunnar Dehli i den 
sammenhengen. Det var Gunnar 
som oppmuntret meg til å komme 
til Norge etter at jeg hadde gått på 
bibelskole i Uganda i tre år. Men jeg 
følte at det ikke var nok.

Den første tiden i Norge bodde hun 
hos Gunnar og Ingrid. Etter 1 ½ år 
flyttet hun på hybel, studerte – og 
jobbet. Natt og dag. 

Jeg gikk med aviser om natten fra 
mandag til lørdag. I tillegg hadde 
jeg vaskejobber hjemme hos folk. I 



4 KOM OG SE! 1.juni.2021

Jeg ble kjent 
med DMI mens 
jeg jobbet i 
Stiftelsen Signo 
som ansvarlig for 
det internasjonale 
arbeidet, fra 
1998. Jeg har 
flerkulturell 
bakgrunn og 
hadde jobbet 

med bistand og misjon helt fra jeg 
ble ferdig med diakonutdanningen 
på Diakonhjemmet i Oslo. Jeg fikk 
anledning til å bli kjent med DMI 
og deres arbeidsmåter gjennom 
besøk til flere av feltene og gjennom 

Pablo Sbertoli styrearbeidet. Jeg har også fått 
deltatt både på internasjonale og 
nasjonale samlinger. I 2019 ble 
jeg invitert med i styret for DMI 
Norge og jeg sitter fortsatt der som 
nestleder. I tillegg til dette, har vi 
inngått avtale om regnskapsføring 
fra 01.01.2021 for å avlaste 
sekretariatet. På tross av avstanden 
(jeg bor i Alicante, Spania), 
fungerer denne ordningen veldig 
bra og jeg føler at jeg får et veldig 
godt innblikk i driften gjennom 
dette. Jeg har også blitt trukket 
med i arbeidet med å saksforberede 
spørsmålet om opprettelse av en 
ny bistandsstiftelse i Norge med 
spesielt fokus på prosjekter for døve 
og døvblinde.

Det er en velsignelse å gi. Jeg fikk 
hjelp fra Gunnar og Ingrid, og fra 
mange andre som støttet meg så jeg 
kunne få min utdannelse. Fortsett å 
gi til DMI! De gjør en fantastisk jobb 
som forandrer livene til mange døve 
mennesker. Pengene kommer til nytte, 
og de hjelper oss veldig, avslutter hun 
før hun sier:

Jeg gleder meg til å komme til Norge 
og spise brunost.

Ruth behersker flere tegnspråk; litt 
norsk, tanzaniansk, ugandisk og 
kenyansk.

Hun har denne våren hatt noen 
oppgaver blant døve, blant annet 
har hun undervist døve ektepar.

Men de sier ofte at jeg ikke skjønner 
problemene fordi jeg ikke er gift. 
Men jeg prøver allikevel. For mange 
av problemene er like uansett 
sivilstand. 

I august 2022 skal Ruth komme til 
Norge for å undervise i bibelfag på 
«Liv-linja» på Ål. Det gleder hun seg 
til. Det gleder hun seg til.  

Etterpå vet jeg ikke helt hva jeg skal 
gjøre, men det blir antakelig noe 
blant døve i Øst-Afrika.

Ruth har lyst til å sende en hilsen til 
alle i Norge som støtter DMI.
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Andrew Miller
Jeg er født og oppvokst i Sydney, 
Australia. Jeg er 56 år gammel og 
hørende. Jeg har akkurat begynt 
å lære australsk tegnspråk og 
håper jeg snart blir flink i det. Jeg 
er gift og har tre voksne barn. 
Min profesjonelle bakgrunn er 
innen lingvistikk og utdanning og 
jeg har undervist i engelsk for 
fremmedspråklige i nesten 30 
år. Jeg har også vært pastor i en 
internasjonal kirke i 12 år. Jeg var 
teltmaker, lærerjobben min gjorde 
det økonomisk mulig for meg å være 
pastor samtidig.

Jeg møtte Neville og Lill første gang 
i 1995 i Osaka Internasjonale kirke 
der vi alle gikk på den tiden. Helt fra 
vårt første møte ble jeg imponert av 
Neville og Lill og arbeidet de drev for 
å gi utdanning, arbeid og evangeliet 

til døve i utviklingsland. Det førte til 
at min familie har vært med å støtte 
barn gjennom DMI i 20 år. Skolen 
jeg underviste på, har vært med å 
støtte et barn i 10 år. Kirken der jeg 
var pastor valgte å gi mesteparten 
av gaver som ble samlet inn til DMI. 
Jeg satt i styret for DMI Japan i 7 år 
før vi returnerte til Australia.

Da Nevilles helse ble dårligere i 
2020, ble jeg bedt om å overta 
rollen som nasjonal koordinator for 
DMI i Australia. Arbeidsoppgavene 
mine er å ha overoppsyn med alt 
arbeidet til DMI og DA i Australia, 
samt ha fokus på arbeidet i Asia 
og Nord-Amerika. Da jeg hørte 
Neville tale i en kirke for noen år 
siden der han delte utrolige historier 
om hvordan døve ble nådd med 
evangeliet, spurte jeg han om hvem 
som skrev ned alle disse fantastiske 
vitnesbyrdene. ‘Ingen’, svarte 
han. Da spurte jeg om jeg kunne 
begynne og skrive dem, og dette ble 
starten på DMI-bloggen, en samling 
vitnesbyrd jeg fremdeles skriver for 
å dele med verden det fantastiske 
arbeidet DMI gjør.

Jeg elsker evangeliet. Jeg elsker 
DMIs misjonsvirksomhet og jeg 
elsker menneskene i DMI-familien; 
de som arbeider lokalt og de som 
arbeider på feltene – og alle barna 
som vi har det store privilegium å 
ha omsorg for på skolene våre.

Andrew Miller er den nye nasjonale koordinatoren i Australia og er involvert i det 
internasjonale arbeidet på vegne av DMI Australia. Bloggen hans kan leses på www.

deafministriesinternational.com. 

DMI Norge har oversatt noen av hans blogger med hjelp fra Eva Kinn He. De norske 
versjonene kan leses på www.dminorge.no.
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Myanmar
Situasjonen i Myanmar er fremdeles 
svært dyster. DMIs leder i Myanmar, 
Pa-Lian, flyktet med sin familie – 
slik mange gjør nå – fra Yangon til 
Chin fylke i nærheten av den indiske 
grensen. Men forholdene var ikke 
noe bedre der, så de dro videre til et 
mer fjerntliggende område. I lengre 
tid fikk vi derfor ikke kontakt med 
han, men han har nylig returnert 
til Yangon og bekrefter at det går 
bra med han og familien. Før han 
forlot Yangon sendte han det lille 
han hadde av penger til lærerne 
på skolen i Kalay, og den lokale 
YWAM (Ungdom i oppdrag) ga 60 
sekker ris, olje, egg og pakker med 
nudler til DMI-kirken i Yangon.  
Vår døve pastor Naing Naing 
Kyaw har delt dette ut til de av 
kirkens medlemmer som fremdeles 

oppholder seg i området. Bankene 
har vært stengt, så penger kunne 
ikke tas ut fra kontoen vår der. Vi 
måtte derfor slutte å sende penger, 
selv om behovet er stort, men vil 
gjenoppta penge-overføringene så 
snart situasjonen blir mer stabil og 
bankene er åpne igjen. Muir skole 
for døve i Kalay åpnet for en kort 
periode tidlig i mars med 14 barn. 
(7 døve barn og 7 hørende barn 
fra nabolaget.) Saw Monday og de 
andre lærerne gjorde en fantastiske 
jobb med å holde skolen åpen, men 
vi har oppfattet at skolen er stengt 
igjen nå pga. den økende uroen i 
landet. Så langt vi vet, har ingen av 
de vi har omsorg for vært rammet 
av Covid 19 eller av uroen ellers, og 
vi er dypt takknemlige for det. Vær 
fortsatt med å be for døvekirkene i 
Yangon og Pindaw Oo, og elevene 
og de ansatte ved skolen i Kalay.

Uganda
18 nye kristne i Uganda!

Vår seniorrådgiver i Afrika, 
Sam Begumisa, ledet et 
evangeliseringsfremstøt i Kwania 
i sentral regionen i Uganda. Her 
er Richard Odongo evangelist 
og leder av døvekirken. Av 
sikkerhetsmessige grunner kunne 
ikke Sam overnatte i Kwania, 
men måtte bo i Lira. Herfra dro 
han sammen med Dennis Dag-
kene til Richard for å delta på 
evangeliseringsmøtet. 18 døve 
‘hørte’ evangeliet og tok imot 
Jesus på møtet! De ønsket å bli 
døpt med en gang, men ettersom 

det var langt til vann, måtte de 
utsette dåpen til senere. Selv når 
de står overfor farer fortsetter våre 
evangelister å spre Guds ord, og 
selv i vanskelige tider når Guds 
kjærlighet inn i menneskers liv. Det 
er gode nyheter!
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Kom og Se!, DMI juni 2021

«Uten meg kan dere intet gjøre»

Jeg hadde nylig en interessant telefonsamtale med en 
som har vært trofast forbeder og støttepartner gjennom 
mange år. Da vi avsluttet samtalen, ga ham meg denne 
påminnelsen: «Uten meg kan dere intet gjøre.» Dette 
ordet av Jesus finner vi i Joh. 15.5.  

Og vi som elsker ordet vet hvordan det er spiredyktig og 
virker i oss.  Vi nærmer oss sommeren, og DMI trenger 
igjen sommergaver for å være med å dekke behovene der 
vi har ansvar. 

Mange har opplevd at det har vært stillstand og kanskje 
også isolasjon på grunn av koronatiltakene. «Liv-linjen» 
på Ål, er igjen utsatt, på grunn av restriksjonene på 
innreise til Norge. 

Men Gud er virksom, dagliglivet går videre, og jeg takker 
Gud for deg som husker på DMI, medarbeiderne og 
ikke minst barna, i bønn. Takk også til deg som vil gi en 
sommergave, slik at det daglige brød kan settes frem og 
dekke behovene hos våre søsken i den store DMI-familien. 

Heidi Woll, styreleder

Merk gaven med «sommergave»

Bank: 7877.08.35983 
Vipps: #10753 
Kortbetaling: www.dminorge.no
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Daniel Njihia
Daniel er DMIs leder i Tanzania, men 
kommer opprinnelig fra Kenya. Han 
reiste tilbake til Kenya for over et år 
siden for å fornye arbeidstillatelsen 
sin, men så kom koronapandemien 
og han kunne ikke returnere til 
Tanzania! Søknaden om fornyelse 
av arbeidstillatelsen ble avslått, noe 
Daniel tror er fordi det er noen som 
er imot at han forkynner evangeliet. 
Han forteller at det er en gruppe 
mennesker som oppholder seg i 
nærheten av DMI-kirken i Dar Es 
Salam, og hver uke prøver å hindre 

mennesker å komme til kirken. Med 
flere bølger av nedstengning i Kenya, 
har han ikke hatt flere muligheter til 
å søke om arbeidstillatelse. Men det 
har ikke stoppet Daniel. Han har brukt 
tiden til å forkynne for døve i barne- 
og ungdomsskoler i Nakuru området. 
Det er her han arbeidet tidligere, 
fram til Gud i 1999 kalte ham til å 
arbeide i Tanzania. Elevene får ikke 
lov til å forlate skolens område pga. 
Koronaviruset, og det fører til at mange 
har behov for omsorg og støtte på det 
åndelige plan.

Daniel ber oss om å be for døvekirkene 
i Kenya og Tanzania. Mange av kirkene 
er stengt og de døve tørster etter 
åndelig føde og kan streve med troen 
sin. Han ber oss også om å be om 
at han må få sin arbeidstillatelse så 
han kan reise tilbake til Tanzania og 
fortsette arbeidet sitt der.
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Filippinene
Det har vært flere store utfordringer 
for skolen og kirken i Ligao de siste 
månedene. I slutten av oktober forårsaket 
super-tyfonen Rolly – den sterkeste 
tropiske syklonen som har nådd land 
noensinne – store ødeleggelser over 
hele Filippinene. Kirken i Ligao, som 
nå ligger inne på skolens område, ble 
ikke spart for ødeleggelsene og et stort 
opprydningsarbeide måtte settes i gang. 
Heldigvis hadde vi mulighet til å sende 
kr 60 000 for å avhjelpe situasjonen. 
Som bildene viser var det et fantastisk 
godt fellesskap og dugnadsånd under 
opprydningen. Mye av ødeleggelsene er nå 
reparert og eiendommen begynner atter å 
se ut som det paradis den er!

Etter alle problemene med vann som falt 
ned, fikk skolen i Ligao problemer med 
vann som kom opp! De har en utrolig 
viktig brønn som står for vanntilførselen 
til hele skolen, internatet, kjøkkenet, 
toalettene og gjestehuset, og så røk 
pumpa og de måtte få boret en ny brønn 
straks. Vi hadde mulighet til å sende kr 
60.000 til, og nå strømmer vannet igjen, 
så krisen er over!

Skolen i Ligao har fått et nytt kirkebygg 
på området. Det er fantastisk for skolen 
og samfunnet her og pastor Arnel, alle de 
ansatte og elevene takker Gud for dette 
tilskuddet. Alle som var med og bygget 
kirken er døve. Åpningsseremonien ble 
holdt 14. februar. Kirken har vært aktivt 
brukt siden det til gudstjenester, bønn- og 
faste samlinger, og møter ved soloppgang 
gjennom påskehøytiden. Fra april har det 
vært holdt møter iht. koronarestriksjoner. 
Vi takker Gud for alt dette. 
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Jestinas historie  

Lake District i Tanzania
Fra prostitusjon til evangelisering
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Vil du gi en sommergave? 
Vipps: #10753 

Bank: 7877.08.35983

traumatisert. Så, på slutten av 
2019 møtte hun en gruppe døve 
evangelister på gata og spurte 
hva de drev med. Hun trodde at 
de skulle forsøke å redde henne 
ut av prostitusjonen, men isteden 
fortalte de henne om Jesus 
Kristus. Umiddelbart følte hun 
Guds kjærlighet, men hun ante 
ikke hvor hun kunne finne Ham. 
Hun lurte på hvorfor han hadde 
tillatt at hun skulle falle så dypt 
ned i mørket, men en dag hadde 
hun et syn der Kristus selv smilte 
til henne. Evangelistene inviterte 
henne til Bibelundervisning på 
onsdager og gudstjeneste på 
søndag i kirken deres i Bukoba. 
Her tok hun imot Jesus og lærte 
hvor høyt han elsker henne. Siden 
den gangen har hun opplevd en 
total forvandling i hjertet sitt. Nå 
deler hun modig evangeliet med 
alle hun møter. Hun ble døpt i 
desember 2020 og har fått en 
kjæreste som elsker Jesus like 
høyt som hun gjør. De planlegger 
å gifte seg snart. Dette er blitt et 
fantastisk eksempel på hvordan 
Gud reiser opp de som er 
undertrykt og sønderknust, til sin 
ære. Priset være Gud!

Jestina er en døv, enslig mor som 
kom seg ut av prostitusjon og 
fysisk vold og ble en inspirasjon 
både for døve og hørende i sitt 
område i Biharamulo i Kagera 
regionen i Tanzania. Hun var 
enebarn og moren døde da 
hun var bare 7 år gammel. 
Jestina hadde akkurat begynt i 
første klasse i en døveklasse på 
barneskolen. Moren hadde levd 
med brystkreft i 10 år da hun 
døde. Faren giftet seg igjen et 
år senere, men stemoren likte 
ikke Jestina. Når hun kom hjem 
fra skolen fikk hun mange tunge 
arbeidsoppgaver, men hun fikk 
ikke nok mat eller hvile. Hun 
ble slått også, særlig når faren 
hennes var borte. Stemoren truet 
med å drepe henne hvis hun 
fortalte faren om det som skjedde. 
Til slutt fikk faren høre fra naboer 
hvordan datteren ble behandlet, 
men han gjorde ingenting for 
å stoppe kona eller forsvare 
datteren sin. Da Jestina gikk i 5. 
klasse, to år før hun var ferdig 
med barneskolen, klarte hun ikke 
lenger å holde ut med stemorens 
ondskap og droppet ut av skolen 
og flyttet til Bukoba by. 

Der levde Jestina på gata. 
Hun begynte å samle og selge 
plastflasker. Men ganske snart 
oppdaget hun at hun tiltrakk 
seg menn og hun begynte å 
prostituere seg for å tjene til livets 
opphold. Hun likte det ikke, men 
følte at hun ikke hadde noe valg. 
Noen ganger ble hun utnyttet av 
menn som ikke betalte henne 
eller de slo henne, og hun ble 
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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

• Takke for at både medarbeidere 
og andre tilknyttet DMI rundt i ver-
den har blitt bevart under pande-
mien

• Takke for at nok penger har 
kommet inn, slik at vi kunne sende 
ut full støtte til alle feltene hver 
måned i år.

• Takke for at vi også har kunnet 
bidra økonomisk ved flere uforut-
sette hendelser på feltene.

• Takke  for at evangeliet går fram 
blant døve på tross av Covid 19.

• Be om Guds ledelse for DMI-le-
derne i arbeidet med å videreutvi-
kle tjenesten blant døve.

• Be om beskyttelse for DMI- 
arbeidet i Myanmar.

• Be for familien Muir og om styrke 
for Lill spesielt.
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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!




