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Kjære stiftere av DMI og DMIstøttepartnere for øvrig!
Velkommen til DMI-dagen i 2021
I år skal vi gjennomføre DMI-dagen digitalt, på Zoom den 13.
november fra kl. 11 til 13.
Programmet for DMI-dagen:
• Åpning ved styreleder i DMI
• Presentasjon av nøkkeltall fra regnskapet for 2020, prognosen for 2021, og
DMIs prioriteringer fremover, ved Pablo Sbertoli. Vi ber om kommentarer
fra deltakerne når regnskap og budsjett er presentert.
• Det internasjonale arbeidet under korona-restriksjonene i 2020 v/ Matthijs
Terpstra og Gunnar Dehli
• Det nasjonale og europeiske DMI- arbeidet v/ Matthijs Terpstra
• Pause ca 15 minutter
• Saker til diskusjon, blant annet blir det orientert om arbeidet for å etablere
en ordning for å søke om bistandsmidler til ulike prosjekter
• Oppsummering ved styrets leder
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 13.
november. Innspillene får betydning for våre prioriteringer i 2022.
Det blir en spennende samling, med oppdateringer og informasjon fra arbeidet.
Gamle og nye DMI-venner ønskes hjertelig velkommen.
Påmeldingsfrist: 1. november til: post@dminorge.no eller på SMS:
40393969, eller du kan ringe Heidi Woll på 996 97 653
Lenken til zoom vil bli sendt til de som har meldt seg på. Mange bruker
allerede zoom. Har du ikke forsøkt å koble på en slik felles plattform der
vi både ser og hører hverandre, så håper jeg du kan kontakte noen som
allerede er vant til det, for å få litt hjelp. Kanskje kan noen møtes enkelte
steder og følge DMI-dagen sammen?
Vennlig hilsen

Heidi Woll
Styreleder i DMI Norge
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Budskapet
som ikke lar
seg stoppe
Da pandemien slo inn, stoppet
verden opp. Mye ble lukket, mye
ble satt på vent. Fattige land
ble rammet verst, prisene økte,
fattigdommen vokste og «lockdownen» ble mange steder mer
total og varig. Omfanget av
sykdom og død i disse landene er
nok kraftig underrapportert.
Mens vestlige land nå gradvis
vender tilbake til mer normale
forhold, sliter mange fattige
land fortsatt med stengte skoler
og de har begrenset frihet og
handlingsrom. Bare noen få prosent
av befolkningen er vaksinert.
Likevel har mindre grupper
nå lov til å være sammen og
døvemenighetene møtes igjen til
gudstjenester i alle de landene der
DMI driver arbeid.
Midt under pandemien fikk vi i DMI
Norge en større gave som kunne
brukes til bygningsbehov på skoler,
men som også kunne gå til innkjøp
av data og teknisk utstyr til skoler
og menigheter. Dette har ikke
minst gjort det mulig å utnytte de
fjern-kommunikasjonsmulighetene
som vi er blitt vant til å bruke
under pandemien. Dette utstyret
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har blant annet åpnet opp for at
vi har kunnet formidle evangeliet
og ha fellesskap selv om vi har
oppholdt oss i helt ulike deler av
verden.
Et godt eksempel på dette er det
ukes lange Bibel-kurset som Deaf
Action Tanzania arrangerte i juni
i år. Du finner bilder fra denne
samlingen bak i dette bladet. 34
personer var samlet for å lære om
Gud som far, om Hans kjærlighet
til dem. Josephat Mulongo og
Ruth Njihia kom fra Kenya for å
undervise. Hovedansvarlig for
arrangementet var imidlertid
Gunnar Dehli. Han både ledet
samlingene og sto for en del av
undervisningen fra sin datamaskin
hjemme i Norge. Han kunne følge
med på det som skjedde i Tanzania
og forsamlingen kunne se hans
undervisning på storskjerm. Det
fungerte teknisk meget bra, og
alle deltakerne vitnet siste dagen
om hvordan denne Farshjerteundervisningen hadde berørt dem,
gitt ny innsikt og at de erfarte seg
elsket av Gud.
Vi takket også Gud for at det ikke
ble strømbrudd, noe som ikke er
uvanlig i Afrika.
Pandemien har lært oss nye
veier for fjern-kommunikasjon
og formidling, og Gud har brukt
mennesker med midler til å bidra
til at vi kan bruke tilgjengelige
tekniske løsninger. Pandemien
klarer ikke å stoppe budskapet!
Gunnar Dehli
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ET MISJONS-ENGASJEMENT SOM
BÅDE HAR GITT RESULTATER OG
GÅR NYE VEIER.
Vi er takknemlige til Gud for alle
døve som har kommet til tro. Vi
er takknemlige for alle døve barn
som har fått opplæring på sitt eget
språk. Vi er takknemlige for alle
arbeidsplassene som DMI har skapt
blant døve. Uten alle dere som lot
der tenne av Neville og Lill Muirs
lidenskap, ville alt dette aldri vært
mulig. Det er tusenvis av døve
mennesker rundt om i verden som
har gått på en av DMIs døveskoler
eller som har fått skolegangen
sponset. I et par titalls land har
DMI hundrevis av medarbeidere
som bærer kallet og kunnskapen
videre.

DMI begynte å sette fokus på å drive
misjon blant døve i Europa også, rett
før pandemien slo inn. Sist uke har
vi igjen tatt fatt på dette arbeidet. Vi
samlet døve fra en rekke land, også
noen fra Asia og Afrika, til et Zoom
møte. Det ble en flott samling med
forkynnelse og fellesskap. Cirka 40
deltakerne var med denne første
gangen, og vi venter at dette vil øke
etter hvert som det blir kjent. Vi vil
fortsette hver mandag i hele oktober
og november. Samtidig er vi fullt i
gang med å forberede oppstart av
internasjonal bibel-linje og kurs om
Gud som Far på nyåret for døve for
hele Europa.

DMI har oppfylt tusenvis av drømmer.
Kan vi bidra nok en gang til å realisere en drøm?
Vi har et ektepar Arnel og
Antonette Benitez i Filippinene.
Begge er døve og de leder
en døvemenighet i Ligao. De
samarbeider tett med skolen som
DMI driver i den samme byen.
Arnel gikk selv på den samme
skolen da han var liten.
Ekteparet har tjent menigheten og
forkynt evangeliet i nesten 15 år,
men de har fortsatt ikke noe eget
kirkebygg. Det leies ulike steder
når de skal holde Gudstjenester.
Da pandemien slo inn, påvirket
inflasjonen hele land og det koster
veldig mye for paret å leie en kirke.
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Nå har DMIs døveskole gitt paret et
bygg der de kan holde Gudstjenester.
Det gjør det også enkelt for elevene
å komme dit. Vi gleder oss over å se
det tette samarbeidet mellom skolen
og paret Arnel og Antonette. Bygget
er nesten ferdigstilt, men ikke helt.
Det koster omtrent NOK 20.000
for å pusse opp bygningen. Den
har f.eks. ikke strøm ennå og de
siste detaljer trenger å ferdigstilles.
Vil du være med og bidra slik at
menigheten kan få sitt eget sted?

Vi er takknemlige for alle dem
som lot seg inspirere av brannen
til ekteparet Muir. Arbeidet som
Neville og Lill begynte vil trolig aldri
bli ferdig, men vi kan bidra med det
vi kan for at stadig flere døve kan
få utdanning, arbeid og ikke minst
få «høre» evangeliet.
Vær velsignet
Matthijs Terpstra

Vipps 10753 eller overfør til
7877.0835.983. Merk gaven
med «Ligao-kirken». De trenger
omtrent NOK 20.000.

Leiet plass for å holde Gudstjenesten i Ligao for døve kristne.

Vil du være med og bidra slik at menigheten kan få sitt eget sted?
Merk gaven med: «Ligao-kirken»
Vipps: #10753
Overfør til 7877.0835.983
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Bønnetemaer
Vi takker Gud for at vi opplever at vi står
sammen med folk fra hele verden tilknyttet DMI.
Vi takker for at Gud har velsignet virksomheten økonomisk så langt i år, slik at
vi har kunnet sende de pengene vi skulle
til feltene.
Be om at vi kommer oss gjennom måned
november uten å måtte 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.

Vårt fremste behov – bønn!
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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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KONGO

Vi er veldig glade for å dele at DMIs
kongolesiske døveevangelist, Mr. Amdibo

MALAWI
COVID-19-pandemien har påvirket
nesten alle områder av livet. Det
har resultert i økonomisk nedgang
over hele verden. Matprisene har
skutt i været de siste to årene i
de fattigere landene. På grunn
av de langsommere økonomiske
aktivitetene og nedleggelsene, måtte
mange virksomheter legge ned
driften som et resultat av at mange
mennesker mistet jobben. Pandemien
har påvirket livet til alle mennesker,
men døve var de mest sårbare.
Derfor, for å støtte døve, forsøkte DMI
å gi døve sysselsettingsmuligheter
og søkte etter måter å etablere
bærekraft i Deaf Action i Malawi.

Ochiate, ble far til en liten
engel ved navn Esther Idey.
Paret har blitt foreldre for
første gang. Vi gratulerer
paret og ber om et lykkelig
og velstående liv videre
med deres nyfødte datter.
Ochiates er aktive i Bunia,
et av de farligste stedene i
Kongo, besøk som ikke er
anbefalt av FN. Vi ber deg
også om å be for parets
og deres nyfødte jentes
sikkerhet, slik at de kan
fortsette å forkynne Guds
kjærlighet til døve som bor
i dette området.

oppdrettsprosjekt. Prosjektet
inkluderer høsting av tomater,
blomkål og brune bønner. Tomater
var den første avlingen som ble
høstet og levert til markedet.
Tomater ble solgt til gode
markedspriser og gikk bra.

Som en del av dette initiativet
etablerte pastor Elton Mukarengeya
grunnlaget for et bærekraftig
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FILIPPINENE
Ligao Skole
På Filippinene har foreldre og
lærere strebet hardt for å fortsette
utdanningen av barna sine
jevnt under COVID-19. Lærere
jobbet på alternative dager i
uken og gjennomførte et møte
hver fredag. Arbeidsmoduler
ble delt via datamaskin for å
kommunisere med studentene
som hadde internett og ble
fordelt manuelt blant dem som
ikke hadde internett, en gang i
uken. Heldigvis trengte foreldre
ikke å reise en lang avstand.
Elever med internettanlegg
leverte vurderinger på nettet
mens foreldre til de uten internett
ble bedt om å ta med barnet til
vurdering hvert kvartal, i henhold
til retningslinjene. En video av
hver elev ble tatt for bruk i Virtual
Graduation i løpet av juli. Lærerne
tok en risiko for å nå elevene
som ikke hadde begge fasiliteter
for å fullføre vurderinger under
pandemien. Foreldrenes, lærernes
og studentenes innsats ved Liago
har gjort dette året minneverdig.
Den 36. konfirmasjonen ble
avholdt fredag 30. juli på
Fishermen of Christ Learning
Center. Vi gratulerer alle på Liago
for å gjøre året vellykket.
Ligao skole har også fortsatt sin
griseri. Det går bra. Det hjelper
skolen med å fortsette inntektene
til tross for konsekvensene av
Covid-19.
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Sjenerøs gave
Tidligere i år, i april måned, har vi mottatt gaver fra våre sjenerøse
givere som skal brukes til å forutse våre partnere i Afrika og Asia. Fondet
som mottas gjennom slike gaver har blitt tildelt elektroniske behov og
bygningsbehov der det trengs mest.

Kongo, Beni:

trygt oppbevaringshus
På grunn av enorm støtte fra
denne giveren har vi vært i
stand til å bygge et trygt rom for
oppbevaring av matvarer på Deaf
School, som ligger i Beni Kongo.
Tidligere brukte de treskap til å
lagre matvarer som ikke var trygge.

Dessverre var det tilfeller der det
ble stjålet mat fra trekabinettet.
Vi er veldig takknemlige for at vi
kunne bruke dette til å bygge et
betongsikringshus for å inneholde
matvarer.
Bakgrunnen har vi skrevt om i vårt
forrige nummer. Vi har investert
mye i døveskolen i Beni for å bli
selvforsynt.

Skolens direktør Alain
Muhindo med det nye
oppbevaringshuset

Uganda, Lira:
Nye senger

I situasjonen med COVID-19pandemien var det behov for
at flere områder ble brukt som
soveplass på vår yrkesskole for
døve, funksjonshemmede og
foreldreløse barn i det nordlige
distriktet i Uganda. Nok en gang
kunne vi gjøre det mulig for DMI å
ordne 84 senger på skolen.
12
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Bilder fra Burundi

Bilder fra Rwanda

Elektroniske behov
Dessuten, takket være våre
giveren har vi kunne støttet flere
av vårefelter i Rwanda, Burundi
og Kenya med deres elektronisk
utstyrsbehov. Vi har klart å
arrangere ny projektor, visuelt
utstyr som projektorskjerm; WiFi-modemer som hjelper dem med
å dele gudstjenester på nettet.
Vanligvis låner de fleste av kirkene
et rom fra en døveskole og bruker
tavlen og skriver med kritt. Nå er
hvert nevnte land planlagt med
en projektor, skjermprojektor og
nødvendig utstyr, for eksempel
HDMI-kabler. For oss er slike ting
veldig naturlig, det er ikke der.
Etter å ha gjort ovennevnte
ordninger, sitter vi fortsatt igjen
med litt penger. Vi vil bruke de
resterende midlene til å håndtere
enhver uforutsett situasjon som
krever umiddelbar handling. Det
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Bilder fra Tanzania laget av DMI
Kenyas representanter (det var Kenya
som fikk utstyrene). Gunnar ledet
farshjertes uke for døve i Tanzania.

var en fantastisk gave fra våre givere
som hjalp oss med å oppnå ønsket
resultat av våre planlagte arbeider.
Gaven hjelper oss på en flott måte,
ettersom vi kunne bruke de generelle
midlene til å følge vårt tilsiktede
budsjett til våre 17 felt uten å måtte
revurdere de generelle midlene som
skal brukes til spesifikke forespørsler.
DMI er åpen for å motta mulig støtte
som kan støtte våre felt på en positiv
måte i de vanskelige tider med
Covid-19.

For vi vet at alle ting samvirker til
gode for dem som elsker Gud, dem
som etter hans råd er kalt.
Romerne 8:28
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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.
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Grunnleggere av DMI
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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