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Desember 2021,

I slutten av juli i 2016 var jeg på en 
reise for DMI til Uganda. Jeg skulle 
egentlig tolke der på en farshjerteskole, 
og samtidig få mulighet til å treffe 
mange av de fine medarbeiderne vi har 
i DMI i Afrika. 

Har du noen gang opplevd at 
misforståelser blir til velsignelse? Jeg 
var ikke informert på forhånd om 
at jeg skulle tolke ikke kun til norsk 
tegnspråk, men også for afrikanske 
deltakere på farshjerteskolen. Dette 
krevde tegnspråkferdigheter jeg ikke 
hadde. Jeg fikk derfor mindre å gjøre 
som tolk, enn det som var planlagt – 
og mer tid til å bygge relasjoner. 

På denne turen, like på ekvator, fikk jeg 
anledning til samtaler langs afrikanske 
landeveier, på båtturer, i skyggen under 
trær, og under måltider på døveskoler 
og i døvekirker. På DMIs senter i 
Kampala, der vi har kirke og Immanuel 
Bible Training Center for the Deaf, var 
vi med på en flott gudstjeneste hvor 
døve ledere og evangelister fra ulike 
Afrikanske land ble presentert for oss. 

En av dem jeg ble kjent med var 
Lydia, som sang i tegnspråkkoret og 
som også var en god skuespiller når 
døve fremførte historier for oss på 
tegnspråk. Senere i løpet av oppholdet 
var Lydia en av dem som ble med på 
den ukelange Guds farshjerteskolen 
som ble arrangert i Jinja i Uganda. Der 
fikk jeg anledning til å snakke nærmere 
med henne, da vi to ble gående 

alene langs en støvete landevei fra 
der vi overnattet og til stedet der 
farshjerteskolen foregikk.

Lydia ble født i 1986 i en hørende 
familie. Hun er i dag bosatt i Arua i 
Uganda, og hun var rundt 30 da jeg 
ble kjent med henne. Hun fortale meg 
litt om barndommen sin. Faren døde 
fra familien da hun var ganske ung. 
Etter at faren hennes døde, opplevde 
hun at moren ble så fortvilet over å ha 
en datter som var døv, at da Lydia var 
12 år gammel forsøkte moren å kvele 
henne, for å bli «kvitt» problemet. – 
Vi kan bare ane hvilke traumer dette 
ga den unge jenta.

Lydia har gått DMIs bibelskole og i en 
alder av 35 år har hun, som selv er 
døv, ansvaret for hele seks hørende 
familiemedlemmer. Vi kan undre oss 
over hvordan hun endte opp i en 
sånn familiesituasjon. I Afrika ser vi 
ofte enslige kvinner uten en ektefelle 
til støtte både i det å få inntekter til 

Lydia og Heidi i samtale i 2016. Lydia forteller 
om sin oppvekst.

DMIs Julegaveaksjon 2021: 
Bærekraftig hverdag for 
Lydia og andre unge døve
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Vi overnattet her under farshjerteskolen i 2016.

familien og i oppdragelsen av barna. Lydia 
har i dag to barn, jenta Lucky, født i 2010 
og sønnen Daniel født i 2019. Av ulike 
omstendigheter er hun helt alene om 
omsorgen for disse to. Lydia har også en 
eldre hørende søster, Juliet. Lydia har ikke 
sett sin storesøster på 12 år, og er veldig 
opptatt av situasjonen hennes. Juliet, 
som allerede den gang var enslig mor til 
to gutter, reise fra familien og sine to små 
gutter til Sudan for å «prøve lykken» og 
se om hun som ung og hørende kunne 
skaffe inntekter og sende penger tilbake 
til familien i Uganda. Det ble dessverre 
ikke slik. Juliet er fremdeles i Sudan. 
Hun sliter med alkoholisme, og har ikke 
lykkes i å skaffe inntekter til familien sin. 
Hjemme i Uganda er sønnene Emmunal 
blitt 17 og Paul er blitt 13. Lydia kjenner 
omsorg for alle disse. Om ikke det var 
nok, så har hun også omsorg for moren 
sin, til tross for den vanskelige hendelsen 
da moren ønsket å drepe Lydia da hun 
var rundt 12 år gammel. Moren bor hos 
Lydia i dag, og de har gode relasjoner til 
hverandre. Lydia er bekymret for henne. 
Hun er i slutten av 60 årene, og sliter 
med sykdom.

Lydia er en av dem som vi gir en 
gave som «hjelp til selvhjelp». Det 
er ikke aktuelt for henne å starte et 
mikrofinansprosjekt med lån. Hun 
har hendene fulle med å vise omsorg 
for sine seks nærmeste hørende 
familiemedlemmer, og bør ikke påta 
seg ansvaret for et lånebasert prosjekt. 
I tillegg ligger det henne virkelig på 
hjertet å evangelisere for døve som 
enda ikke har vært så heldig å få sitt liv 
forvandlet gjennom et møte med Jesus.

Vil du være med og hjelpe både Lydia 
og andre unge døve voksne som 
er en del av DMI-familien til å få et 
bærekraftig livsgrunnlag som voksne? 

I årets julegaveaksjon har vi nå fått 

inn cirka 25 000 kroner. Målet er 150 
000 kroner. Vi ønsker at de neste 
cirka 30 000 som kommer inn skal 
gå direkte som en gave til Lydia 
for å bygge et hjem for henne og 
familien på eiendommen de i dag er 
i ferd med å få kjøpt. Alt det som 
kommer inn ut over dette vil vi sette 
i mikrofinansfondet. Der kan andre 
unge døve søke lån for å virkeliggjøre 
sine prosjekter, slik at de kan skaffe 
seg en inntekt, og få en vesentlig 
bedre hverdag. Gi gjerne din gave 
øremerket «Lydia», så blir det til nye 
prosjekter og nye muligheter.  Gaven 
sette inn på konto  
7877 08 35983.

Jeg vil gjerne til slutt gi en personlig 
hilsen til alle dere som i kortere eller 
lengre tid trofast har støttet DMIs 
arbeid. Dere virkeliggjør Jesu ord i 
Mattes 25.40 om at hva dere har gjort 
imot én av disse mine minste, det 
har dere gjort imot meg. Takk at du 
velger å holde ditt hjerte åpent ved 
at du gir, og samtidig får du også ta 
imot den største av alle gavene, …
og etter 2000 år lyder det igjen over 
Betlehemsmarkene: Ære være Gud 
i det høyeste og fred på jorden, i 
mennesker hans velbehag!

AV Heidi Woll,  
styreleder i DMI Norge
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Forandringer i ledelsen - 
GUNNAR GÅR AV;
ANDREW OG MATTHIJS TAR OVER

Vår kjære internasjonale leder, 
Gunnar Dehli, gikk av med pensjon 
1. september. Etter fylte 67 
bestemte Gunnar seg for å gå av 
som leder, men den gode nyheten 
er at han ikke forlater DMI. Han 
fortsetter i en deltidsstilling som 
internasjonal rådgiver. Han blir også 
sittende i DMIs internasjonale styre. 
Vi takker Gunnar for visdom og 
trofasthet i tjenesten og ser fram til 
det han vil bidra med også i tiden 
framover. 

Fra 1. september er ledelsen av DMI 
delt mellom Andrew Miller i Australia 
og Matthijs Terpstra i Norge. 
Som «International Operations 
Coordinator» har Andrew ansvaret 
for den daglige internasjonale driften 
av DMI (inkludert administrasjon, 
økonomi, og pengeinnsamlinger). 

Som «International Development 
Coordinator» har Matthijs 
ansvaret for alle DMIs 
utviklingsprosjekter (inkludert 
bærekraftig utvikling, økonomi, 
sjelesorg og nettverksarbeid). 
Andrew og Matthijs vil sitte i DMIs 
internasjonale styre samt i sine 
respektive lands styrer. Som en del 
av omorganiseringen er Susi Tjhai 
utnevnt som «Finance Coordinator» 
for DMIs internasjonale arbeid. 
Hun har den formidable oppgaven 
det er å sende penger akkurat 
dit de trengs mest, ha kontroll 
på budsjettet, gi råd til det 
internasjonale styret og påse at alt 
arbeidet drives så økonomisk som 
mulig. Vær med å be for Andrew, 
Matthijs, Susi og Gunnar nå som de 
tar på seg nye arbeidsoppgaver. 

Gunnar Dehli Andrew Miller Matthijs Terpstra Susi Tjhai
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Situasjonen i Myanmar er på samme 
tid både skremmende og inspirerende. 
Nylig skrev lederen for DMI i Myanmar, 
Pa-Lian: «Situasjonen her er ikke lenger 
så farlig, det er bare noen bomber nå. I 
Myanmar fortsetter også kampen mot den 
forferdelige pandemien. I Yangon dør 600-
800 mennesker hver dag og sykehusene 
tar ikke imot Covid pasienter!» Heldigvis 
er ikke koronasituasjonen like ille i 
Kalay som i Yangon og det går heldigvis 
framover. Muir skolen i Kalay hadde åpnet 
igjen for elever som bor i Kalay, men 
måtte stenge enda en gang da kamper 
i forbindelse med den politiske uroen 
i landet ble utkjempet i gatene rundt 
skolen. Så nå besøker lærerne på skolen 
elevene i hjemmene deres, eller flere 
elever møtes i et av hjemmene slik at de 
kan fortsette undervisningen. Vi håper 
at de elevene som bor lenger unna og 
vanligvis bor på internatet på skolen også 
vil få mulighet til å returnere til skolen 
snart. Rektor på skolen sier: «Elevene er 
så takknemlige for at lærerne fortsetter å 
undervise, selv når sikkerheten er dårlig.» 
Kledd fra topp til tå i sikkerhetsutstyr mot 
pandemien, står de på! 

MYANMAR
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Internatet i Bacolod på Filippinene 
var åpent for elever gjennom 
hele skoleåret 2020/2021. 
Reiserestriksjoner under 
nedstengningen førte til at noen av 
elevene også måtte bli på internatet 
noen helger, men det gjorde ikke 
noe for disse jentene som er som 
søstre. Stor takk til støttespillere 
i Australia og England som skaffet 
tilveie PC-ene de trengte. Andre 

FILIPPINENE – INTERNATET I 
BACOLOD HETER NÅ BACOLOD 
PENSJONAT

elever som har tilgang til internett 
hjemme, studerte på nett når 
de ikke kunne reise til skolen. 
Internatet åpnet igjen ved 
begynnelsen av skoleåret og kalles 
nå et pensjonat for å tilfredsstille 
myndighetenes krav. Noen elever 
studerer fortsatt via internett og 
3 elever bor sammen med Albert 
og Kim på ‘pensjonatet’ i løpet av 
skoleåret. 
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Ja, jeg ønsker å bli fast giver

DMI NORGE
Svarsending 6742
0095 Oslo

automatisk betaling av faste regninger
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16 ivrige deltagere fra DMI kirken 
i Malawi dro med buss til en by i 
nærheten for å tilbringe en uke 
sammen med å studere Guds ord. 
Pga. restriksjoner i forbindelse med 
koronapandemien kunne de ikke 
møtes der de pleide. Underveis ble 
bussen stoppet av politiet for en 
rutinekontroll. Av en eller annen 
grunn hadde ingen av de 16 døve 
på seg munnbind. I Malawi kan 
man bli arrestert for ikke å bruke 
munnbind! Alle de 16 ble tatt med 
til politistasjonen der de ble satt i 
arresten til de kunne betale boten 
de ble ilagt. Dersom de ikke kunne 
betale, måtte de møte i retten den 
påfølgende mandagen. Siktelsen 

Malawi – Bibelstudium med forviklinger

mot dem kunne føre til fengsel i 6 
måneder.

Etter hektisk samtaler mellom 
Elton (leder for DMI i Malawi) og 
DMI, vedtok DMI å betale boten 
for alle denne gangen ettersom de 
døve ikke hadde noen mulighet til 
å betale selv og DMI ønsket ikke 
at siktelsene mot dem skulle bli 
stående. Alle de 16 ble løslatt og 
kunne fortsette reisen for å delta 
på en uke med Bibelstudium ledet 
av pastor Fraction. Elton sørget for 
at alle fikk et munnbind og minte 
dem om at de aldri måtte reise 
noe sted uten. Dette ble nok et 
Bibelstudium de aldri vil glemme! 
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Immanuelkirken for døve i Tanzania 
har hatt et spesielt fokus på å nå døve 
skoleelever med evangeliet. De har fått 
spesialtillatelse til å evangelisere for 
elevene som går på Ngara ungdomsskole 
for døve. Gudstjenester har blitt holdt 
på søndager og mange av elevene 
har kommet til tro. Evangelistene 
har bedt oss om å være med å be for 
disse elevene mens de vokser i troen 
og forbereder seg til dåp. Kenyaneren 
Daniel Njihia som har vært misjonær 
i Tanzania i en årrekke, hadde nylig 
en samling med flere døve pastorer i 
Tanzania. Mange av disse pastorene 

begynte på troens vei da de gikk i 
Immanuelkirken for døve, som Daniel 
plantet. Siden har de utdannet seg til 
pastorer og driver sin prestegjerning i 
samarbeid med kirker for hørende ulike 
steder i Tanzania. 

Det har vært spredd rykter som har 
skapt uro mellom de forskjellige 
kirkene. Lederne i Immanuelkirken 
bestemte at det ville være en god 
ide å samle alle pastorene og minne 
dem om at de alle har samme mål: å 
tjene Kristus og bringe evangeliet ut til 
flokken hans. Ny enhet dem imellom 
ble skapt. Vår bønn for disse pastorene 
henter vi fra Ordspråkene 4,23: «Bevar 
ditt hjerte framfor alt du bevarer, for 
livet går ut fra det.»

TANZANIA
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Skolen vår i Kenya kalte det 
kommunale skolestyret til et møte 
der skolen ble godkjent som en 
‘integrert skole’. Skolen vil ta inn 
vanskeligstilte og sårbare elever, 
inkludert søsken til våre døve elever, 
som dag-elever. Disse integrerte 
elevene vil gå i spesialklasser 
for å lære tegnspråk fram til 3. 
klasse. Deretter vil alle elevene gå 
sammen i integrerte klasser. Det 
er myndighetene i Kenya som har 
tatt initiativet til integrert utdanning 
og ønsker på denne måten å 
oppmuntre døve elever til å utvikle 
ferdigheter de trenger for å kunne 
kommunisere med hørende.  

Skolen er tilknyttet 
hovedstrømnettet, men når 
strømmen går om natten hender 
det at barna skader seg hvis de går 

Kenya ut i mørket. Derfor er alle svært 
glade for solpanelene og batteriene 
som er kjøpt inn. Dette sørger for 
elektrisitet til belysning om natten 
og ellers når strømmen går. 

Isolasjonsrommene (elever og 
ansatte som får påvist coronavirus, 
må oppholde seg i dette rommet) 
er nå ferdige, med flislagt uteplass 
og fargerike verandastolper. 
Skolebussen har blitt malt knallgul 
for å tilfredsstille myndighetenes 
krav til sikkerhet når det gjelder 
skoletransport. 

Denne skolen var bare stengt 
noen få uker to ganger dette året, 
og disse falt delvis sammen med 
skoleferier, så elevene har vært 
i stand til å fullføre læreplanen. 
Elevene i 8. klasse tok den statlige 
eksamen for avgangselever i 
grunnskolen og oppnådde også 
dette året svært gode resultater. 
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Alayne Madore: 
Alayne har vært med i styret siden det ble startet av Neville for 
over 30 år siden. Hun har vært styreleder det meste av tiden. 
Hun er en høyt verdsatt person i DMI og har reist rundt på 
mange av feltene våre sammen med Neville. Hun er ivrig etter å 
dele sin kjærlighet til døve, til evangeliet og til DMI med de nye 
medlemmene av teamet i Japan. 

Dave Taylor: 
Dave, formannen i styret, er ny i DMI sammenheng. Han arbeider 
sammen med Alayne med å informere om og koordinere japanske 
initiativ og aktiviteter. Han er opprinnelig fra New York, er 
universitetsprofessor og bor i Kyoto. Han elsker Gud og gleder seg 
til å tjene døve gjennom DMI.

Mamiko Rellosa: 
Mamiko er en travel mor til en gutt på 3 år. Hun arbeider som 
sekretær i Osaka internasjonale kirke, kirken som Neville og Lill 
hørte til da de bodde i Japan. Mamiko har døve venner i menigheten 
og har et sterkt ønske om å være med i DMIs arbeid for døve. Hun 
hjelper DMI med administrasjon og oversettelsesarbeid.

Jack & Keiko Marshall: 
Jack og Keiko har vært med i DMI lenge. Jack er pastoren som startet 
Osaka internasjonale kirke, den kirken Neville gikk i da han først kom 
til Japan, og det var han som oppmuntret Neville til å starte DMI. Jack 
og Keiko var med Neville på reiser til mange av feltene og har begge 
sittet i styret i Japan i mange år. Keiko er fortsatt med i styret som 
kasserer, mens Jack er med som æresmedlem. 

DMIs internasjonale styre ble opprettet første gang i Japan. Fremdeles 
spiller Japan en viktig rolle i DMIs arbeid. DMI Japan har sterke 
støttespillere, både når det gjelder bønn, økonomisk støtte, kampanjer 
og pengeinnsamlinger. Styret i Japan har flere medlemmer som har vært 
med i en årrekke, men nå har de startet en prosess med utskiftninger. Vi 
har fått nye medlemmer både i styret og i andre frivillige verv som skal 
være med å lede DMI Japan inn i en ny tid. Flere kjenner et kall fra Gud 
om å ta del i tjenesten blant døve. 

Dette er nye styret i Japan:

DMI Japan –Gamle og nye ansikter
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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 
Du kan støtte DMIs arbeid ved å be 
for vår virksomhet over hele ver-
den. Aktuelle bønntemaer:

• Takk Gud for hva Lill og Neville 
har bygget opp over mange år. Vi 
i DMI er takknemlige at arbeidet 
kan fortsettes selv om vi i DMI 
fortsatt savner Neville. Nå ber vi 
for Ian og Lill at de får erfare en 
velsignet jul med sin familie og 
venner uten Neville. 

• Vi ber også for endringene i 
lederskapet i DMI. Vi takker for 
Gunnar og hans kjærlighet til 
Jesus, som han deler med døve. 
Takk for hans ledelse de siste to 
årene. Vi takker for Guds timing 
for å forberede og bringe men-
nesker frem akkurat til rett tid. Vi 
ber for Andrew og Matthijs når de 
jobber sammen som et team for 
å sikre at visjonen til DMI fort-
setter å være brennende i mange 
år fremover. Vi ber for Susi som 
styrer økonomien rundt støtten vi 
månedlig sender til feltene. Vi ber 
om visdom og veiledning for alle 
som har lederroller i DMI. 

• Takk Gud at du alltid gir. På 
dette tidspunktet ber vi spesielt 
om tilførsel av midler for å dekke 
budsjettene til feltene for de neste 
månedene. Vi ber om at hjerter vil 
bli berørt til å gi slik at arbeidet til 
DMI ikke bare vil fortsette, men vil 
påvirke og forandre liv etter hvert 
som evangeliet blir delt.
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Kontakt DMI Norge
 
Styreleder DMI Norge: 
Heidi Woll 
heidwoll@gmail.com 
+47 99697653  

Internasjonal Utviklings-
koordinator 
Matthijs Terpstra 
matthijs.terpstra@dminorge.no 
+47 41215782

 
Internasjonal Rådgiver  
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»

Postadresse
Skeiestraen 15 
4083 Hundvåg

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!



Vil du gi en julegave?

Vær med og støtt en bærekraftig hverdag for Lydia og andre unge.

Vil du være med på å gi til vårt mål å samle inn de siste kr. 125.000?

Les mer om hva Lydia og de andre unge trenger støtte til på side 2.
Merk gaven med «Lydia».

Vipps «10753»
Bankoverføring «7877 0835 983»


