
 
 

Sta.Monica 3.2.2002 
 

HAPPY NEW YEAR 2002!! 
 

 
Familien Tronrud 

 
Her i Fillipinene var det skikkelig trøkk i kinaputtene, det smalt overalt så vi kjente 
luft trøkket i hele kroppen, og vi ble rett og slett skutt inn i det nye året i en sky av 
røyk!!!!!! 
 
Aftenen ble først feiret hjemme med sjømat tilberedt av vår gode venn Jojo (som skal 
søke på pioner skolen i Bergen i august ;-)). Etterpå ble det lek og godteri på barna 
mens vi hadde årets siste bønnesamling i stua. Fylt av entusiasme dro vi så til 
menigheten ”Maranatha hillside” i bydelen Barretto, der vi fyrte av de siste raketter 
og papir bomber før vi gikk inn i årets første ”oppgave”.  
 
Pastoren i denne menigheten spurte om vi kunne lede de i en seremoni der flere av 
ektefellene i forsamlingen inkludert pastoren selv skulle gjenta sine løfter fra dagen de 
giftet seg. Altså et fornyet ekteskaps løfte med seremoni og hele pakka. 
7 ektepar deltok i dette denne nyttårsnatten. Etterpå tok vi menigheten med i 
nattverdsmåltidet før vi reiste hjem trøtte, med øresus og en god følelse i magen. Vi 
vet at det blir flere besøk i denne forsamlingen. 
 
Man kan godt si at dette ble en veldig annerledes nyttårsaften for oss alle!! 
 
Denne menigheten vet vi trenger mange former for fornyelse generelt, og nå fikk vi 
begynne det nye året med å velsigne/hjelpe de og vinne deres hjerter. Vi er veldig 
takknemlige til Gud for alle de gangene vi har fått lov til å bare gå rett inn i pastorers 
og lederers liv for å styrke og oppmuntre dem uten at de engang kjenner oss skikkelig 
fra før av! Vi ser helt klart at vår Herre er med hele tiden siden ankomsten til 
Fillipinene, og at han knytter oss sammen med disse menighetene og deres ledere. 
 
Som vi ser det så har vi hittil bare vært speidere i et fremmed land, og ennå ikke gått 
ut i ”krigen” på noen måte. Vi har nå gjort oss kjent, virket med kraft og tegn og 



venter nå på Herrens ledelse til de neste skritt videre. Det er han som bygger huset 
(skolen) og  bare sånn  blir det bra, egen iver og kraft holder ikke i de oppgavene han 
har kalt oss til. Vi begjærer å se et arbeide reist opp av Gud, i Hans tid, og med Hans 
utvalgte arbeidere!!!!!!!!  
 
 
Hva har skjedd ellers  siden siste brev i november? 
 
Kjersti har blitt Gudmor eller sponsor som det kalles her for en gutt i Ayetas 
menigheten. Det ble barnevelsignelse (dedication) i Pastor Manuels menighet i Subic 
med hel stekt gris og masse annen god mat, utdeling av jule matpakker og 
fargeblyanter og tegneblokker til barna oppe i fjellet. 
 

     
                Kjersti med Gudbarnet                    Matpakker til Jul! 

 
Kjersti og Erik feiret 11 års bryllups dag 22 desember. Stedet for feirningen var en 
liten kinesisk restaurant inne på ”sbma” den tidligere amerikanske marinebasen som 
nå er et frihandels område. 

 
Bryllups dagen 22 des...11 år !! 

 
BASECO: 
 
Vel vi nevnte så vidt at vi skulle ha et av årets to Living Word ”conventions” i 
Manila. Det gjorde vi til gangs også, midt i ett av de verste områdene i hele landet 
hadde vi møter 3 dager til ende med 4 og 5 seksjoner om dagen. Åpnings dagen hadde 
Erik 3 seksjoner og fikk dermed gleden av å stå midt i floden og kjenne hvordan 
Herren pekte ut kursen videre for hele virksomheten og for den aktuelle ” convention”  
Møtene gikk ut i fra temaet: My ”earnest expectations!” Erik prekte og underviste ut 
ifra misjonsbefalingen, om salvelsen, og løftene som følger med! Samt budskapet 
”prapare your mind`s for action”. Undertegnede må få lov til selv å si at det ble knall 
sterke møter med et  veldig merkbart Guds nærvær hele veien.  



Mange  unge og gamle fikk et oppmuntrende møte med Gud, flere ble frelst, helbredet 
og forløst til tjeneste i menigheten.  
Menighetene generelt fikk et klart bilde av retningen videre for Living word 
Philippines og samtidig fikk vi nye fra Norge presentert oss og visjonen skikkelig for 
de andre. 

En av hendelsene på denne convention som skikkelig satte oss på dagsordenen 
og etablerte oss i ”åndeverdenen” var en demon utdrivelse av en ung kvinne som 
arbeidet som hushjelp hos en familie i menigheten. Denne demonen ga seg til kjenne 
allerede før konferansen da Mats Cederstam og Erik ba sammen med husets eiere en 
dag, kvinnen falt på gulvet og ble formelig vridd rundt av disse kreftene. Angrepet 
gav seg fort og ingenting ble gjort annet enn at vi velsignet henne. Men noen dager 
senere på et av møtene våre kom hun sakte, sakte gående mot Mats og meg. Vi visste 
da allerede at hun ville komme frem til oss og var beredt. Da  hun var fremme ved oss 
bokstavelig talt hoppet vi på henne og holdt henne fast mens demonen skreik og 
prøvde å vri nakken på henne.  

For å være helt ærlig, aldri har jeg holdt noen så hardt i og rundt nakken uten 
at det har skadet dem. Kvinnen både frådet og sto i ”bru” i over 45 min mens Mats 
holdt armene, og jeg henne i nakken mens vi kontinuerlig ba og tok autoritet over 
demonen som vi skjønte hadde lekt med henne i mange, mange år, ett resultat av flørt 
med ånds krefter.  Men som vi troende vet så må ett hvert kne bøye seg i Jesu Kristi 
navn. En sterk og samtidig ekkel opplevelse som til sist endte bra og etter ”boken”. Vi 
fikk kontakt med kvinnen selv oppi alt bråket og da hun sammen med oss ble enige 
om at denne demonen ikke fikk leke mer med henne så føyk dritten ut sammen med 
gørr i alle slags farger bokstavelig talt!!   
Kvinnen er i dag fremdeles helt fri og det stråler en Guds fred i øynene hennes mens 
hun arbeider rundt i huset. 
 

 
Mats og Erik i Baseco 

 
STA.MONICA 
 
Etter avsluttete møter i Manila bar det i vei til Sta.Monica (Olongapo) for noen dagers 
”ministrial reatreat”, årsmøte og et dags seminar med innbudte lokale pastorer, deres 
fruer og ledere.  
En tur med hele gjengen opp i fjellet til Ayetas folket og pastor Davids menighet rakk 
vi også. 
 



 
L.W.M flokken oppe i fjellet. 

 
På samlingen med innbudte gjester var vi over 30 stk. Vi hadde praise and worship, 
og informasjon om hvorfor vi var i landet, og hvordan vi tenker oss treningsskolen vår 
i forhold til de lokale menigheter og deres ledere. 
 
Erik ønsket velkommen og satte agendaen for dagen, og Mats Cederstam forkynte og 
gav et profetisk ord til oss. På samme måte som under møtene i Manila så merket vi at 
samlingene hurtig tok retning av å peke på at tjeneste gavene først og fremst er til får 
å bygge Kristi legeme, og kommende forandringer, at vi måtte riste av oss rammer og 
uekte bånd som kunne hindre oss i å flyte med Den Hellige Ånd i tiden fremover. 
Kvelden endte med bønnemøte som rystet mange våkne og fylte flere. Lokale pastorer 
fikk smake på et nærvær og en salvelse de aldri før hadde opplevd. 
 

 
Pastorer og ledere i formiddags bønn 

 
I ettertid har flere av de som var her bedt om at dette må vi gjøre igjen, og at dette var 
et gjennom vellykket arrangement ( Og vi som bare hadde tenkt å invitere til et info 
og bli kjent møte ;-) morsomt når det blir sånn ikke sant? 
 
   
UNGDOMS WEEK END: 
 
Når du inviterer 14 ungdommer fra Manila til en lang weekend og fører dem sammen 
med ungdom fra menighetene vi samarbeider med her, har man plutselig stablet i 



sammen en ”ungdoms konferanse”. Det var dette vi brukte romjula til….Og  vi er 
meget fornøyd med utfallet. 
En god del av tiden brukte vi til å bli bedre kjent med hverandre, vi arrangerte 
strandturer med leker, spill og piknik. Og vi hadde dagstur til fjellfolket ”Ayetas 
stammen” med et møte der noen av ungdommene selv fikk komme med 
oppmuntringer og vitnesbyrd, på dette møtet tok 4 tenårigs jenter imot Jesus og 
frelsen. Etterpå var det bading i en kald og forfriskende elv i nærheten. 
På avslutnings kvelden hadde vi annonsert en Holy Spirit night så vi begynte kvelden 
med en samling før møtet som utviklet seg til sterk bønn, og vi bare fortsatte i samme 
dur ut over kvelden med bønn og betjening, lovsang og lovprisning. Det ble en 
kjempe fin kveld…. 
 

  
Ungdommer i praise mood! 

 
Vi tror ungdommene dro tilbake sterkt oppmuntret og forfrisket og vi gleder oss til 
neste gang vi får anledning til å komme i sammen igjen.      MAGNE… 
 

 

 
Praise møte med full trøkk hele veien!! 

 
 
 
 

Tusen takk til alle dere som har fulgt med oss i året som gikk. Uten dere hadde ikke 
denne tiden  her på Fillipinene blitt så innholdsrikt og effektivt.  
 

GOD BLESS YOU ALL !!! 


