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og føtter har vært i aktivitet, slik
Jesus ønsker det. Kanskje du ikke
ser så stort på det du er med på.
Men det bør du gjøre! Når vi går
med Jesus så setter han spor. –
gjennom oss.

Levende vann
Av Heidi Woll, styreleder i DMI Norge.
Vi leser i Johannes 7.36-38, at Jesus
sto frem på den siste store dag i
høytiden, og da ropte han ut til
folket at alle som var tørste kunne
komme til ham og drikke. Og Jesus
stoppet ikke der. Han hadde veldig
oppmuntrende ord til oss i vers 38:
"Den som tror på meg, av hans liv
skal det som Skriften har sagt renne
strømmer av levende vann."
Er du tørst? Tørster du etter mer av
Jesus? At han skal fylle deg, ditt hus
og de du kommer i kontakt med?
Begynn med å takke ham for at
han allerede har fylt deg med sitt
livgivende vann, og er du tørst, så
får du mer fra ham.
I dette nummeret av "Kom og Se"
leser vi om hvordan dine bønner,
penger du har gitt, og villige hender
2

I dette nummeret av DMI får vi
høre om enkeltpersoner som Lydia,
som opplever Guds inngripen og
utfrielse fra fattigdom og sorgtanker.
Vi også følger med på arbeidet
til Dennis, som både er døv og
har en lammelse i halve kroppen.
Dennis går med Jesus, og gjør
kjærlighetsgjerninger blant døve
og andre med funksjonshemminger
i Lira i Uganda. Nå ber vi for et
økonomisk gjennombrudd, slik at
Dennis og hans medarbeidere får
bygget skikkelige skolebygg som
skal romme nærmere 400 elever.
Vi kan også glede oss over at
Gunnar har undervist og vært
sammen med ledere i Afrika.
Lederne bygges sammen i enhet for
de viktige oppgavene de har ansvar
for i DMI. Vi har også ønske om å
skaffe mer datautstyr, spesielt til
våre venner i Afrika.
Men også i Norge ser vi i forventning
frem til bibelskolen på Ål, som
endelig skal gå av stabelen i august
i år. Vi takker Gud for Matthijs
og Gunnar som er noen av våre
forlengede armer – Men til deg
som ber for arbeidet og sender
økonomisk støtte, gled deg over at
også fra ditt liv renner det strømmer
av livgivende vann til trengende
mennesker i DMI.
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Utdanning av frisører ute i det fri

Bli med på å hjelpe utsatt
ungdom å lære et yrke!
Av Gunnar Dehli
"Det Dennis har bidratt med ved å
starte denne yrkesskolen, er å gjøre
landet vårt trygt! Takk, Dennis!"
Ordene jeg hørte, kom fra distriktsmyndighetene nord i Uganda under et
offisielt møte på skolen for to år siden.
Taleren fortsatte, tydelig henvendt
til meg: "Mange av de ungdommene
du ser her, ville representere en
sikkerhets-risiko i hele den nordlige
delen av Uganda. Uten utdanning og
uten jobb, ville mange kunne havne
i kriminalitet eller blant opprørere.
Denne skolen gir disse ungdommene
et håp for framtiden, gir dem verdighet
og gjør dem verdifulle for samfunnet!"
Dennis selv har en bakgrunn som
foreldreløs, som gatebarn og
som barnesoldat, før han i ung
alder fikk Cerebral Parese, ble
bevegelseshemmet og døv etter
Hjernemalaria.
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Yrkesskolen han har etablert, er
et resultat av et kall han opplever
at Gud har gitt ham, om å møte
behovene blant unge som deler noe
av hans egen erfaring.
Da myndighetene endelig i januar
tillot skolene i Uganda å åpne igjen
etter pandemien, strømmet unge fra
hele distriktet til yrkesskolen, som
heter Neville Muir Comprehensive
School for the Disabled. Aldri før
har så mange kommet og bedt
om å få lære et yrke. På kort tid
var elevtallet oppe i 350. 80 av
dem er døve, resten har andre
funksjonshemminger, er foreldreløse
eller fattige. 8 lærere tar seg av
undervisningen.
Skolen tilbyr i dag undervisning
på fire linjer: Støping og
mursteinskonstruksjon, snekkerarbeid,
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skreddersøm og hårfrisering. De lærer
også om jordbruk, får data-opplæring
og bibelundervisning. Nye linjer er
under planlegging

Disse byggene er
avgjørende for skolens
framtid!

Dennis har fått mye hjelp og støtte
fra Norge, blant annet til å kjøpe
tilleggsjord for å dyrke mat til elevene,
bygge elev-internat, lage køyesenger
og skaffe en minibuss til skolen.

Vil du være med på å gjøre dette
mulig? Gaver til dette prosjektet kan
merkes: "Yrkesskole Uganda".

Skolens fasiliteter fyller ikke alle
krav fra skole-myndighetene,
men så langt har de likevel fått
dispensasjon til å fortsette.
Nå henger imidlertid et tungt
myndighetskrav over hodene
til staben: Dere må sørge for
at opplæringen kan foregå
innendørs! Det er for sårbart i
forhold til regn og vind. Derfor kan
ikke yrkesskolen lenger basere
driften på utendørs undervisning.
Dennis har fått laget en plan for
bygging av to undervisningsbygg
med to klasserom i hvert. Når
elevene selv bidrar praktisk, har
entreprenøren redusert prisen til
400.000 norske kroner.

Alle gaver mottas med takk!
Bank: 7877.08.35983
Vipps: #10753
Kortbetaling: www.dminorge.no

Ivrige studenter lærer engelsk i skyggen av et tre.

Skredderutdanningen skjer også utendørs
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Børge Johnsen i DigiAid overleverer
datautstyr til Gunnar i DMI

DigiAid - med hjerte for
folk i utviklingsland
Av Gunnar Dehli

For noen år siden ble jeg kjent med
Børge Johnsen, en dataekspert i Oslo.
Sammen med flere unge data-folk
drev de DigiFix, et firma som gjorde
reparasjoner og ga datasupport til
både private og bedrifter.
Imidlertid gikk Børge med en visjon
om å kunne bidra med noe mer.
Han ville hjelpe folk i den tredje
verden med å ta del i den digitale
virkeligheten vi her i Vesten lever i.

Da jeg dro til Kenya i januar i år,
var igjen kofferten full av utstyr til
medarbeidere som jeg skulle møte.
Gleden og takknemligheten var stor
blant dem som fikk sårt tiltrengt utstyr.
De ba meg ta med en varm takk til
Børge for den viktige støtten han
og DigiAid betyr for DMIs arbeid i
Afrikanske land.

Han startet DigiAid. Da jeg fortalte
ham om DMIs arbeid ble han veldig
begeistret.
Over flere år har han skaffet brukte
lap-toper,
nettbrett
Andrew
Miller erog
densmartnye nasjonale koordinatoren i Australia og er involvert i det
telefoner
som
han
har
tømt
for av DMI Australia. Bloggen hans kan leses på www.
internasjonale arbeidet
på vegne
deafministriesinternational.com.
innhold, reparert, oppdatert
og
klargjort
for
DMI-medarbeidere
og blogger
DMI Norge har oversatt noen av hans
fra Eva
Kinn He. De norske
Stor med
gledehjelp
når Gunnar
overbringer
versjonene kan leses på
www.dminorge.no.
datautstyr
til afrikanske medarbeidere
skoler vi støtter i Afrika.
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Egen jord for
Lydia, til å dyrke
mat – første
innsamlingsmål
er nådd.
Av Heidi Woll
I desember 2021 fortalte vi om Lydia,
bosatt i Uganda og er en døv enslig
mor i trettiårene. Lydia vil virke som
evangelist blant døve, men også har
forsørgeransvar for to barn og flere
andre hørende familiemedlemmer. Vi
har satt oss mål om at Lydia skal få
kjøpe en liten eiendom der familien
kan sette opp et hus, og holde noen
husdyr og dyrke mat. De skal også
få ekstra rom i huset sitt som de kan
leie ut. På den måten regner vi med
at de blir selvhjulpne.
Vi har hørt om vanskelige hendelser
i Lydias liv, da hun var i overgangen
til å bli tenåring, og faren hennes
døde. Hun fikk en vanskelig relasjon
til moren sin, men forholdet til
moren er nå reparert. Det er utrolig
kraft i det å tilgi og så gå videre!
Moren til Lydia har hatt mye
bekymringer fordi familien har levd i
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stor fattigdom. Rundt juletider fikk
de gladmeldingen om at de snart
skal få kjøpe en eiendom. Da moren
hørte dette, sa hun: "Nå skal vi reise
og besøke graven til pappa." Han
døde for 26 år siden. Familien har
ikke besøkt gravstedet etter det. Nå
kjente mor at mye av usikkerheten
og den tunge byrden hun kjente seg
så alene om å bære ble løftet av
henne. - Et besøk på gravstedet til
ektefelle, familieforsørger og far var
det endelig blitt rom for etter alle
disse strevsomme årene.
Vi har gjennom juleaksjonen samlet
inn cirka 38 000 kroner til kjøp av
tomten. Det er cirka det beløpet som
skal til, og vi regner med at Lydia får
gjennomført kjøpet om ikke alt for
mange uker.
Nå skal vi i gang med å samle inn
penger til å sette opp et hus. Vi har
enda ikke fått budsjettet for det,
men antar at det vil dreie seg om
cirka 40-50 000 kroner. Vil du være
med å virkeliggjøre dette? Du kan
sende din gave til DMI, konto
7877.08.35983, eller Vipps #
10753, og merke den "Lydia".
Hvis vi får inn mer enn vi trenger til å
bygge dette huset vil det overskytende
bli brukt til mikrofinansprosjekter for å
gjøre andre unge døve selvhjulpne.
Vi skal "følge" Lydia og familien en
stund fremover, til vi kan se at de har
flyttet inn i sitt eget hus. Takk at du er
med og gjør drømmer til virkelighet.
Det skapes fremtid og håp, og dette
får ringvirkninger for andre. Når en
person får erfare Guds kjærlighet
og omsorg, vil de selv bli givere av
omsorg og hjelp til andre omkring seg.
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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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Bibelskole
LIV 2022 &
Farshjerte
uke på Ål i
august
Av Matthijs Terpstra.

DMI Norge arrangerer på nytt en internasjonal
farshjerteuke i august. Igjen i Ål, igjen i
samarbeid med Ål Folkehøyskole. Den siste
gangen var i 2019 da koronapandemien ikke
hadde slått ut enda. Farshjerteuken hadde da
over 50 deltakerne fra 10 ulike land. Be om at
vi får lignende antall deltakere igjen sommeren
som kommer. Be om at folk blir nådd med
budskapet og får oppleve Guds kjærlighet. Å
forstå den dypere meningen med livet med
Gud, og at der utvikler en relasjon med vår Far
slik vi kan inspireres til å gi den gode nyheten til
ikke-troende. Jesus er veien, sannheten og livet.
I tillegg til farshjerteuken arrangerer DMI
og Ål Folkehøyskole sammen bibelskole for
døve kommende høst. Undervisningen blir
på internasjonalt tegnspråk. Bibelskolen
varer i fire måneder. Ytterligere informasjon
om begge arrangementer kan leses på vår
hjemmeside.
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Fornøyde medarbeidere på lederutviklingskurs i Nairobi i 2022

SEMINAR FOR Å UTRUSTE
AFRIKANSKE LEDERE
Av Gunnar Dehli
“Dagene vi hadde sammen er noe
av det mest fantastiske jeg har
opplevd i livet", skrev Joseph Hiza,
hovedlederen for DAT (Deaf Action
Tanzania). Med disse ordene ønsket
han å uttrykke takknemlighet etter
et lederseminar i Nairobi, Kenya, i
midten av januar i år.
Vi hadde invitert sentrale ledere i alle
afrikanske land der DMI arbeider til
å delta. Målet var å utruste dem som
12

budbærere av det glade budskap
blant døve i sine respektive land.
Gjennom fire dager hadde vi
fellesskap og delte den fantastiske
sannheten om at fordi vi er i Kristus
deler vi barnekår og kan oppleve
hvordan det er å være elsket av Gud
vår Far.
Seminaret hadde fokus på hvordan
deltagerne kan hjelpe medlemmer
i sine lokale menigheter å leve
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i denne realiteten. Det ble
understreket at det å tilgi andre,
spesielt foreldrene våre, er en
nøkkel til å åpne hjertene våre.
De som underviste var venner av meg
fra Norge, Unni og Olav Slåtten, og
undertegnede. Det var første gang vi
hadde et slikt seminar sammen med
en gruppe hørende pastorer og ledere.
Selv var jeg usikker på hvordan dette
ville fungere for de døve deltagerne
ettersom noe av undervisningen
måtte tolkes til tegnspråk. Men
tilbakemeldingene fra DMI-arbeiderne
når vi evaluerte seminaret var at
de hadde satt stor pris på å være
sammen med gruppen av hørende
og at seminaret hadde gitt dem nye
åpenbaringer og inspirert dem til å
undervise i dette når de kom hjem.

Ikke alle som var inviterte hadde
anledning til å delta, hovedsakelig
fordi det var umulig for dem å få
tilgang til dobbel koronavaksine.
Vi var 17 fra DMI på seminaret,
inkludert 3 av våre tegnspråktolker.
Det var 20 hørende deltagere.
Josephat Mulongo, direktør for DAK
(Deaf Action Kenya), var DMIs lokale
arrangør. Han gjorde også opptak av
all undervisningen og gjorde dette
tilgjengelig for de som ikke kunne
delta via en Facebook gruppe.
For meg var det spesielt gledelig
å se hvordan DMI ledere fra ulike
land i Afrika gledet seg over å møte
hverandre etter 2 års atskillelse
på grunn av koronapandemien. Vi
opplevde et fantastisk fellesskap.

Gunnar underviser mens det tolkes til andre tegnspråk
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Om DMI Norge

Bønnetemaer

DMI Norge er en norsk stiftelse
tilknyttet Deaf Ministries
International (DMI). Vi er et
internasjonalt felles-kristent
misjonsnettverk blant døve.

At både LIV og Farshjerteuka gjennomføres uten hindringer kommende høst etter koronatiden

Vi arbeider for å bedre døves
livsvilkår i alle verdensdeler og
bidrar til å styrke kristent arbeid
blant døve i Norge.

At innsamling til Lira skole og Lydia skal gi bærekraftig fremtid med
velsignelse for mange

DMI driver evangelisk arbeid
og setter i gang ulike sosiale,
økonomiske og pedagogiske tiltak
som kan gi døve et positivt og
menneskeverdig liv.

At be for alle DMI-enheter over
hele verden at de får å erfare Guds
uendelig kjærlighet i disse usikre
tider

Vi er aktive i 19 land, hovedsaklig
i Asia, Afrika og Midtøsten.

At våre støttepartnere i Norge
får kjenne velsignelsen av det det
gode de gjør for DMI

Grunnleggere av DMI
Lill og Neville ( ) Muir
lill@deafmin.org
+613 97 697 097 (Australia)
+47 930 67 664 (Norge)

14

KOM OG SE! 1.mars.2022

Kontakt DMI Norge
Styreleder DMI Norge:
Heidi Woll
heidwoll@gmail.com
+47 99697653

Skattefradrag

Ved å støtte vårt arbeid får du
skattefradrag. I år kan du få
skattefradrag for inntil 25.000
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 50.000 kr.
tilsammen.

Internasjonal Utviklingskoordinator
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

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!
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Fadder/skolestøtte:
1202 22 18326
Medarbeiderstøtte:
1503 17 64243
Fanger i Zambia:
1503 56 95521
Vipps:
«DMI NORGE»
«10753»

Postadresse
Skeiestraen 15
4083 Hundvåg
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