
Her kommer det en liten ”vi sees snart”-hilsen fra oss Tronrudene!! 
 
Flyhjulene treffer norsk jord på Gardermoen fredag 3 juni klokka 9:50 på mårran!!  
Nøyaktig klokka 9:58 setter den FORVENTNINGSFULLE familien beina på norsk jord og kaster 
seg ned og kysser den!!! NORWAY HERE WE ARE!!!!!! 
           Sender med dette bilde så dere kan gjenkjenne oss!!! Vi vil IKKE høre ett ord om at vi ser 
eldre ut, har lagt på oss eller ser bleke ut!!!! :-) 
 

 
Har denne brille  moten slått igjennom i Norge eller? Hvis ikke, PLEASE si i fra!!!! 

 
               På søndag hadde vi vårt siste søndagsmøte i Baseco for denne gang. Det er nå så hett og 
fuktig her at klærne suger seg fast til den svette kroppen!! Lufta inne på ”Kids Church” er så tung 
at du kan risse inn navnet ditt, men HELDIGVIS har Guds nærvær kraft i seg til å bryte igjennom 
en hver hindring ☺!!  
 
Emnet på morgen møtet, ”Kids Church”, og på ungdomsmøtet var: DIVINE HEALING! 
 

 
Mange barn og ungdommer fikk et møte med Guds kraft!!  

 



Barna var med og bad for syke i Jesus navn, og alle ble MOMENTANT friske til alles 
STORE glede!!!! Denne gutten har hatt en øyesykdom i flere mnd. I dag fikk han møte Guds kraft 
som gjorde at øyesykdommen måtte stikke av!!!! Han ble også helbredet av en sterk smerte i 
venstre lunge!! En gutt med kneskade ble bedt for av en liten jente på 10 år, og kneet ble 
momentant helbredet.. Barna frydet seg over at Jesus brukte dem til å legge hendene på syke, slik 
at de ble friske!!! 
 

Bibelskoleelevene har bodd i huset vårt en uke nå!! 

 
 
         Vi har jobbet med ”team building” og forberedt dem til å drive menigheten vår i Baseco 
mens vi er i Norge!! Dette blir deres eksamen i år!!! (vi håper både de og menigheten består :-). 
          Elevene skal bo i Baseco fra onsdag ettermiddag til søndag kveld!! 
Pastor Mats Cederstam  skal undervise dem 2 dager i uken på bibelskolen , og en dag i Baseco.  En 
av elevene med lærerutdannelse skal være med å starte opp den nye første klassen i Baseco, leve 
og jobbe der det neste skole året!!  
         Det er bare å ta av seg slippersene og stråhatten for en slik offervilje!!!!! Ikke hvem som 
helst ville ha frivillig bodd i slummen!!!!  
                                          

BIBELSKOLE ELEVENE har ”brain-storming” 

 



 
     Når vi reiser fra Norge igjen 31 juli får vi med oss: 4 bager, 5 ryggsekker, en STOR bag med 
leverpostei, tran, brunost, makrell i tomat , og 2 familier og ei jente på 20 år!!!   
     Familien Trond og Marianne Lepsøe med kun 5 barn, som skal bla. starte et barnehjem, og 
Fam.Klepp med 3 barn, som skal jobbe med Basic. (mikrofinansiering). Sommaia (20) skal bo 
sammen med oss og hjelpe til med det meste, men har et spesielt hjerte for barn!! 
 
Ellers så er det duket for flere overraskelser utover høsten…….!!! 
 
Vi FRYYYYYDER oss over at flere arbeidere kommer ut hit til Filippinene……. Og vil  
DU være med , så heng på………..!!!! ☺ 
 

   
Nå er snart byggetrinn 1 i Baseco ferdig og klar for 30 første klassinger. 

 
Ja , da får du ha det så bra så lenge, og en STOR takk for ALT du har hjulpet til med her på 
Filippinene i bønn og med ”cash”!!! DU er en VIKTIG medhjelper!!! TAKK for din Kjærlighet til 
MESTEREN og for din tro på oss som Hans redskap her på Filippinene!!! 
 
 
Mange varme klemmer fra oss: Kristi Charlotte, Jeanette, Lene Cecilie, Erik og Kjersti.  
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