
 
 

Mens dere der hjemme i �orge har begynt å fyre på peisen, så har også Baseco igjen opplevd og 

blitt fyra på (?) ...... og en del av markedet er nå brent opp. 
 

Svart svidde stolper, brente ledninger og 8 

nedbrente ”butikker”..... 

 

Heldigvis så har ingen liv godt tapt denne gangen, 

men mange skur, og meter på meter av 

strømledningene våre har blitt ødelagt. Så nå må 

vi kjøpe inn nye hovedstrømledninger, og få disse 

koblet til  strømleveradøren her før helgens 

aktiviteter. Her fins det ikke noe forsikring som 

vil dekke dette, så går noe i stykker må vi som 

eiere reparere eller kjøpe nytt..... Ja, i disse tider 

så passer jo utrykket: ”denne regninga kom som 

julekvelden på kjærringa” hahaha 

 

 

Staben i julepyntet menighet i Baseco: 
 

 

Nå til helgen skal vi ha 

”Christmas  Costume party” 

i menigheten vår i Baseco. 

Det blir en kjempe 

”høydare” med lyd, ord, 

dans, drama, flotte premier 

og julemat ☺ 

 

Den 20 desember slås 

dørene opp for ”Kids 

Church” JULEPARTY med 

930 inviterte aktive ”Kids 

Church” barn. 

 

 

 

Vi er litt færre barn i år da vi ikke har kunnet kjørt Kids Church programmet i ”Habitat” 
området i hele år pga ødelagt utstyr og mangel av nytt. Men takket være hjelp fra venner har vi 

fått kjøpt inn 2 nye store telt og fått kjøpt inn forsterker og 2 nye høytalere. Så nå gjenstår det bare 2 

nye telt til så er vi i mål igjen. Så de to siste lørdagene har vi vært i gang igjen til STOR glede for 

barna i ”Habitat”. Jippiii ☺ 

Vi er ennå ikke helt i havn med budsjettene til julefeiringen og driften av barneskolen vår med 
8 ansatte som venter på den 13nde månedes lønna. (Dette er ett krav her på Filippinene). 



Så kommer du på noen som ville ha blitt glad for en anledning til å gjøre ”oss” så glade at vi kan 

synge julesangen med jublende røst: .... så glad er vi, så glad er vi, vi klapper i hendene og neier og 

bukker.... så gi dem gjerne en melding om saken ☺ Takk for hjelpen! 

 

I Baseco er nøden stor og behovene mange.  
Men heldigvis har vi en Gud 

som har sagt om seg selv at Han 

er bl.a helbrederen.  

For 3 uker side hadde vi ett møte 

i Baseco hvor Jesus kom og 

helbredet med sin kraft. Her er 3 

vitnesbyrd fra noen av de som 

ble bedt for på møtet og som 

ennå nyter god helse ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anecita Flores: God is so god! Long time already I have been suffering with ulcer in my stomach. It 

was so painful. But when sister Kjersti prayed for me I experienced instant healing. Thank you Jesus! 

Roger Flores : Praise God! I am so thankful to God on that day Jesus took away all the pain in my 

knee caused from arthritis. 

Randy Artus: I have been very active in sports and other activities. But since I got a disorder called 

“muscular hypocalina” 5 years ago, I have been so weak. When, or every time the sickness attacked 

me, I couldn’t even move my feet or raise my hands. That day when sis Kjersti prayed for me God 

moved so strong in my body, so since then I can get out of bed without assistance! Praise you Jesus! 

 

Erik og Trond Dahl fra ”Pilgrims MC” er kommet hjem fra sin 12 dagers misjonsreise til 
�epal.  De brakte med seg et 

rop fra de Nepalske kristne i 

Tansen: Kom over og hjelp oss 

å starte bibelskole...... 

 

Pastor-gjengen og noen 

medarbeidere  i Tansen.   

Det er 5 menigheter som vil 

være med å få den første 

bibelskolen i byen. �oe de ser 

på som et ”MUST HAVE” 

 

Vi, og New Life menigheten i 

Alabang er kjempeklare, men 

vi trenger flere sponsorer og 

støttepartnere for å få det til.  

Tenk hvilket privilegium vi har 

blitt gitt: Vi er invitert til å være med å trene Guds folk til hardt arbeide og innhøstning i �epal.  

”Hadde jeg hatt noen flere gullsmykker nå så hadde jeg solgt dem på flekken ☺” 



Erik, Trond, Pstr. Bishnu, og bønne teamet i Tansen church sammen med kvinnen som var besatt 

av flere demoner, og som nå er satt fri i Jesu navn.  
Styggingene protesterte høylydt og med sterke 

bevegelser, men stikke av måtte de!! 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       Her er den unge og frie damen 

sammen med sin Mann. 

 

 

Ungdoms møtet der Jesus manifisterte sitt 

nærvær og sin kraft blant ungdommene. 
Flere opplevde ”åndens fylde” for første gang. 

Bønn og lovsang kunne høres på både kjente og 

ukjente språk ☺ Pastoren prøvde ett par ganger å 

”avslutte” møtet, men måtte etterhvert gi tapt for 

de unges 

tørst og 

hunger ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra ”lørdags” møtet i Tansen kirke. Pstr. Bishnu 

tolker Erik i en fullsatt kirke. Bishnu er den 

samlende pastoren i byen. Han er utdannet ved 

universitetet i Manila og fikk da kontakt med  

menigheten New Life i Alabang som vi nå er en 

del av. 



”Pilgrims-gutta” på motorsykkeltur sammen med to pastorer opp til fjellandsbyen Chhahara 

ca 4 mil fra Tansen. 
Her er det en liten menighet hvor de aktivt 

hjelper handikappede. Turen tok ca 4 timer en 

vei, så da kan du tenke deg hvordan veiene så 

ut..... Trond punkterte og Erik sin motorsykkel 

fikk sprekk i bensintanken slik at bensinen rant 

ut..... Men gi seg kunne de ikke, for i 

fjellandsbyen satt det bla. folk og ventet som 

hadde gått både 3 og 4 timer,  noen med krykker 

for å høre de 

vakre og 

kraftfulle ordene 

fra bibelen og fra 

de som vitnet om 

at ”Jesus is still 

alive”☺ Mange 

krøplinger og 

blinde kom også 

for å høre og bli 

bedt for. 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En FA�TASTISK julegave fra Herren og familien vår har gjort det slik at vi også i år, for andre 

gang på 8 år, skal få feire Julen i Norge sammen med familien. Barna kan nesten ikke tro det er sant 

at de skal få kjenne kulda, få røde friske kinn, lage engler i snøen og få stått på ski igjen... 

Pga at vi kommer hjem til Jul, vil Kristi fortsette sitt studie i 2. klasse på Stange Videregående skole 

ut skoleåret. Det er jenta si det ☺ 

 

Vi vil med denne adventhilsenen få takke alle dere i Levende Ord, Fokuskirken, og vår kjære familie, 

herlige trofaste venner, naboer og støttepartnere som har stått med oss hele dette året ute på feltet.  

Vi vil fryde oss sammen en dag over alle Asiaterne vi vil se igjen i himmelen som har fått en berøring 

av Faderen, og som har tatt imot den fantastiske gaven fra Gud  -  Jesus Kristus. 

 Vi er så takknemlige at dere tror på oss og at vi sammen kan gjøre en forskjell for mennesker her i 

Asia.  

Vi vil også takke vår kjære Far i himmelen som igjen har vist seg så trofast og kjærlig gjennom hele 

dette året: ”Du er bare helt fantastisk god!” 

 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅRGOD JUL OG GODT NYTT ÅRGOD JUL OG GODT NYTT ÅRGOD JUL OG GODT NYTT ÅR  ønskes deg av  alle oss 5 Tronrudene:  

Kristi Charlotte, Jeanette, Lene Cecilie, Erik og Kjersti. 



 
Slideshow med flott bakgrunns musikk finnes på: www.mercy2asia.blogspot.com  

Følg linkene til de forskjelige tema bloggene og få med deg høydepunktene fra 2008 ☺ 

Her er det også en del bilder av gatemiljø og naturen i Nepal. 
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