
 

 

GOD PÅSKE  - kjære familie og venner. 
 
 Familien Tronrud og Sommaya er akkurat kommet hjem fra en 10 dagers tur 
til Thailand. Vi besøkte misjonærene : Eivind og Olaug med familie som bor midt i 
Sodoma og Gomorra ; Pattaya. Her er ALT akseptert og det oser synd. En perfekt plass 
for Kong Jesus å steppe inn ☺  Eivind og Olaug Stevenson ønsker å bygge opp en bønne
- og bibelskole, og starte opp et senter for barn som er blitt gravide i forbindelse med 
prostitusjon.Vi i M2A støtter dem i det og sier : GO for it!! 
 
 Kjersti dro videre til Kambodia og må nok inrømme sittende bakpå en utbrukt 
motorsykkel, at trafikken på Filippinene er bare barnematen i forhold til  Kambodia. Det 
er motorsykler, Tuk-tuker og biler i alle og fra alle rettninger. Phu, her er det bare og 
lukke øynene , be og trekke beina godt inntil sykkelen, viss du ikke ønsker å bli kortere 
da...... 
 Møte med kmehr folket og lære om deres tidligere regime under phol Phot 
gjorde sterkt inntrykk. Han torturerte og drepte 2 millioner mennesker fra sitt eget folk. 
Han rensket ut alle med høy utdannelse og et godt yrke..... Sprøtt og helt uvirkelig!! 
 Kjersti besøkte ei fantastisk,ung, enslig hollandsk dame som har bodd i 
Kambodia i 14 år. Hun har adoptert 7 barn.Hun driver Hope International under 
organisasjonen World reliefe.De betjener 30 000 barn i uka.Og driver et stort arbeide 
blant Aids syke og et forebyggende arbeide blant ungdom og voksne. 
 Kjersti prekte i menigheten hennes og flere fikk oppleve Guds kraft til 
helbredelse. Blant annet ble en gutt med rygg- og bekken smerter momentant helbredet. 
 
 10 mars var en stor dag for medarbeiderene våre : Gina 
og Ryan. Gina tråkket inn kirkedøren som singel og vandrer 
smilende og lykkelig ut med sin  mann Ryan, gift!Bryllupsfesten 
ble en mix mellom Filippinsk og Norsk tradisjon. 
 Som arbeidere i ministrien har de bare kost, losji og 
transport dekt, så sparegrisen var meget underernært og ikke klar til 
å grynte opp noen peso til bryllupsfesten.... 
 Men da den store dagen kom, sto Familie og venner av 
brudeparet bare og måpte, for det var ingen som hadde ventet seg 
en slik flott fest med 150 gjester. Hele bryllupet vitnet om at Gud er trofast mot sine barn 
og ingenting er umulig for den som tror på Han!! Første natt i sitt eget lite ”krypinn” 
skulle de ha en romantisk kveld med stearinlys ved sengen.Begge våknet senere på 
natten av at den ene veggen sto i flammer....... Det gikk nok litt hett for seg den 
natten........ ☺ ☺ 
 
 I februar hadde vi 8 personer fra Levende Ord Bibelskole på besøk. De er nå 
stolte bærere av rekorden av det teamet som har overnattet lengst i slummen – 3 netter i 
strekk! Barna til det ene ekteparet som var med var til og med villige til å flytte til 
slummen.....og de kommer tilbake ☺  
 En narkoman gutt, ble skikkelig interresert i Jesus og dro med seg 28 stk av 
venneflokken sin til ungdomsmøte helgen etter. Alle som en opplevde Guds nærvær 
veldig sterkt under lovsangen og begynte å gråte og knelte ned for Jesus, uten at noen 
hadde bedt dem om det.15 av dem tok imot Jesus den kvelden. 



 

 

 Arbeidet i Baseco blomstrer. Det er tenåringer og unge voksne som gjør det 
meste i menigheten vår. De spiller , synger, forbreder og leder Kids Church. En HERLIG 
overgitt gjeng!! 
Nå sist helg hadde vi 92 ungdommer på ungdomsmøtet og 800 barn på Kids Church 
i Baseco. En av utfordringene vi har i Baseco er at ungdommer fra  en annen del av 
Baseco, ”Habitat”, som vil på møte i vår menighet , blir slått ned på veien av en 
ungdomsgjeng som ikke liker ungdommer fra ”Habitat.” på sine områder  
 
 Olav Rønhovde vår tidligere misjonsleder som nå er blitt pastor på Levende 
Ord og Øyvind Berge leder for ”Basic” Norge kom en tur i februar. Vi hadde noen 
kjempefine dager sammen og fikk oppleve hvordan Gud stadfestet det vi har kjent i 
hjertene våre når det gjelder veien videre i Baseco og for Mercy2Asia. 
 
 Mercy2Asia er nå en godkjent stiftelse i Norge. Mercy2Asia blir en selvstendig 
misjonsorganisasjon med støtte fra menigheter,enkelt personer og andre organisasjoner  
for  sterkere og mer effektivt kunne trene og utruste misjonærer til Asia.  
Levende Ord og Fokuskirken i Drammen + familie og venner er allerede kraftige 
støttepartnere i oppbyggingen av Mercy2Asia Mission and Staff Training Center. 
Sammen skal vi se Gud gjøre storverk i Asia!! ☺ 
Informasjon om misjons trening, søknads skjema og vilkår tilsendes ved forespørsel. 
  
 Nå har vi besøk av et internasjonalt team på 6 kunstnere og dansere fra YWM 
Ålesund. De har bla Workshop i HipHop og ”fine art” på basen vår i BF og i Baseco. 
 
 2 April var en stor dag i Baseco for ” Pree School”studentene i Mercy2Asia 
Academy og deres foreldra. 24 barn ble ”Graduated ” og står nå klare for å begynne i 1 
klasse. ☺ Hele opplegget er så amerikansk med toga og hatter og utdelinger av diverse 
diplomar, medaljer og utmerkelser. Noen av barna hadde så mange utmerkelser rundt 
nakken og hengende på togaen at de nesten gikk krumbøyd..... 
1. klassingene og 2. klassingene hadde en vellykket skoleavsluttning tidligere på dagen 
med taler, leker og oppvisning. Alle gleder seg til sommerferie og fri! 
 Neste skoleår som begynner i juni regner vi med å ha 114 skolebarn fra 
førskole -3 klasse. Vi har ansatt to nye lærere og jobber med å få utvidet bygget i Baseco 
slik at klasserommene blir mere bruksvennlige for neste skoleår. 
 
 I skrivende stund feirer vi Jesu oppstandelse på Tamaraw Beach, Mindoro med 
sand mellom tærne! Her er det ikke skareføre men skikkelig vannskiføre! Vi er sammen 
med våre gode misjonærvenner familien Hestevold. Påske-eggene ble gjemt i en båt , slik 
at barna måtte svømme ut til båten , finne påske-egget sitt, og svømme tilbake med påske-
egget over hodet... ☺ 
 
Tusen takk til alle dere herlige medarbeidere som støtter oss i arbeidet her i Asia!! Uten 
dere hadde det ikke vært mulig!!! ☺ We just LOVE you guys!! 
 
Mange og gode klemmer fra Kjersti og Erik, Kristi Charlotte, Jeanette, Lene Cecilie 
og staben i Mercy2Asia. 
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