
Mens dere der hjemme synger og tenner det første lys, setter vi opp juletreet med full belysning…
Her som mange av dere nå vet, så starter jula i september…. så vi henger litt etter…

Først vil vi si hvor enormt takknemlige vi er som har fått ta imot det første budskapet til Jesus som 
Maria fikk til oppdrag å fortelle disiplene etter at hun og disiplene fant en tom grav: ” Jeg går nå til min
Far og din Far – til min Gud og din Gud.” ( John. 20:17) Jula er feiring av universets største 
demonstrasjon av Kjærlighet! We just love Christmas!

Vi er også så takknemlige for den kjærligheten du som familie og venn viser oss i våre liv og i arbeidet
her ute i Asia. La oss holde kjærligheten brennende til vår Far og til hverandre for alltid!:-)

I slutten av oktober hadde vi besøk av Pastor Rangaraju og Glory fra India. 

Pastor Rangaraju og hans skjønne kone, Glory, 
foran et julepyntet shoppingsenter.

Tre sari antrukkede damer : Marianne, Glory 
og Kjersti

Pastor Rangaraju og Glory kom for bl.a. å være med på Pastor og leder konferansen i New Life 
Alabang:”Building a Strong Local Church” Dette ble en viktig konferanse ikke bare lokalt, men for veien 
videre for New Life inn i Nasjonene. Misjonærer, Pastorer og ledere for ulike arbeid i Asia knyttet til 
New Life kom til konferansen. Det var representanter fra 9 land. 

I november var det to misjons team som 
dro fra New Life Alabang. Ett til Nepal og 
ett til India. Erik og jeg dro sammen med 
Evangelist ekteparet Magat til India. 

India er fargerikt og støvete, har en trafikk 
som ikke ligner grisen, og mat som er så
”hot” at den brenner deg i begge ender….. ;-)



I Hindupur (Andrha Pradesh) ble vi mottatt 
med kyss, klapp og klem og med nydelige 
blomsterkranser som luktet aldeles nydelig.

Her hadde vi 2 fantastiske dager med 
kvinnekonferanse med 200 deltagere. 

Kjersti i full sving med å forkynne sannheten 
om kvinnen og hennes verdi i Guds øyne.

Erik koste seg på kvinne konferansen og 
oppmuntret kvinnene der

Vi besøkte bl.a en ”outreach” menighet som 
Rangaraju har startet for ”Dalits”.
De er nederst i kaste systemet og kalles ”the 
untouchables”. 
De ansees lavere enn dyr og skal ikke røres.

Jesus kom for å frelse og røre ved de som 
ingenting er i samfunnet. Og vi gjorde som 
Jesus ville ha gjort det: rørte ved dem..

Herer det Pastor James som deler ”ordet” med Dalitene  og Rangaraju tolker til ”telugu”.



Kjersti sitter på det kalde gulvet sammen med ”Dalitene” mens de lytter til Guds Ord.

Folk fra landsbyen kommer nysgjerrig for å få med seg det 
som skjer….

De lytter intenst i mørket utenfor. Det er kun en av de i den 
lille menigheten som kan lese og skrive. Det er ikke strøm i 
bygget så en stor lykt gjør jobben med å lyse opp rommet.

Erik fikk vitne og dele om sitt liv som ”out-cast”, ikke nederst 
i samfunnet, men utenfor ;-) tror de skjønte hva han mente!

Ved et mirakel fikk vi dratt opp til Nord-India ; Jammu og Amritsar. Først hadde vi 2 dager i 
Amritsar hvor vi underviste på bibelskolen og hadde 2 kveldsmøter. Også der hadde vi kvinne 
møte.

Kjersti forkynner det glade budskapet om 
Faderens store kjærlighet.

Erik med fargerike velkomst kranser rundt 
nakken. Dette er livet!



Her er Erik og Rangaraju på toget i ivrig samtale med, Sikher og Hinduister.

Vi fikk med oss Sikhenes helligdom i 
Amritsar: The golden tempel som er dekket 
med 750 kg gull. Hit kommer folk hele 
døgnet for å tilbe og gi gaver.

Her må skoene settes utenfor og hodet 
dekkes til…..

Kjersti, eller rødhette om du vil, foran en guru. Sikhene tilber guruen og de ofrer penger og mat. 
Det eneste han fikk av oss var at han fikk være med på bilde…

Vi tok Natt tog tilbake til Jammu. Klokka er 
halv 2 på natta og det er iskaldt….. Toget er 
forskinket…stolene er stein harde...

Men heldigvis, i India selger de kaffe og ”chai” 
overalt... hele døgnet!

I Jammu traff vi vår kjære pastor Olav, sammen 
misjonærene David og Kenneth, vår gamle 
pioner-student på Filippinene, Kåre, en 
fantastisk Pastor fra Kiev i Ukrina, Peter, og sist 
men ikke minst vår ”klasse kamerat” fra da vi 
gikk pionerskolen på Levende Ord i Bergen, Johny Bhatti fra India. Han leder nå 2 bibelskoler, driver 
menighet, barneskole og barnehjem.



Det ble et skikkelig 
Internasjonalt team som 
betjente pioner-elevene og 
menigheten i Jammu. 

Her ble det også tid til et lite 
kvinne møte. Flere av kvinnene 
satt med tårer i øynene da de 
forsto hvor viktige de er for 
Gud og hvor viktig det er at 
kvinnene blir reist opp til den 
plass de har i Kristi kropp. 

Første dagen i Jammu var det stor ”graduation”fest i slumskolen.

Erik fikk være med å dele ut medaljer til de 
skjønne elevene.

Ungdommene danset til Indiske rytmer og 
musikk. Kjente det rykka i dansefoten da 
de satte i gang.

Nå er vi trygge og takknemlige tilbake på Filippinene. 
Jule forberedelser i Baseco står nå for tur. Her blir det 
julefest i menigheten og party for alle barna i Kids Church.

De tre herlige jentene våre, og ett skrytebilde av Kristi som nå har hatt sin første flytime ;-)



Må du og dine ha en fantastisk adventstid og ta god tid til hverandre i Jula. Spis masse 
julemarsipan, ribbe og julenøtter 

Tusen tusen takk for din støtte og viktige rolle i utvidelsen av Guds rike i Asia dette året. Må vi 
sammen få se en rik høst av arbeidet her på Filippinene og i Asia i 2010!!

Gode klemmer fra oss Tronrudene: Kristi, Jeanette, Lene Cecilie, Erik og Kjersti

Mic 6:8  He has showed you, O man, what is good.  And what does the LORD require of you?  To act justly and to love 
          mercy  and to walk humbly with your God. 
Tit 3:5 he saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth 

and renewal by the Holy Spirit, 6 whom he poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, 7 so that, having been 
justified by his grace, we might become heirs having the hope of eternal life.
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