
Klokka er 5.50 på morgenen, barna er sendt til skolen, og jeg sitter ute under tak i hagen 
vår og koser meg med 2 brødskiver, mango juice, kaffe og frisk manna fra himmelen
Det er 29 varmegrader og det regner i dag igjen…. Men jeg sitter tørt og godt, koser meg 
og takker Gud for at vi ikke ble rammet av flomkatastrofen her i Manila.

Baseco ble heller ikke hardt rammet av flommen. De var raskt ute med å grave kanaler ut i 
sjøen slik at vannet rant ut. Men 20 familier fikk tildelt matrasjoner da alt de eide ble vått.

Men i området hvor barna våre går på skole har det vært helt ille! Jentene hadde første 
skoledag på mandag etter flomkatastrofen. Mange av elevene og lærerne på Faith 
Academy har fått ødelagt hus, biler og inventar. Noen har også opplevd å se druknede 
mennesker flyte rundt i vannmassene...... Så det har vært sterke inntrykk!!

Menigheten vår New Life Christian Center i 
Alabang, jobber på spreng for å få ut mat og 
utstyr til mennesker som har blitt rammet 
av flommen i området rundt Laguna Lake. 
Sist fredag gikk Erik med møkkavann opp til 
halsen for å få delt ut mat og klær til de i de 
verste områdene. Han lukta IKKE godt da 
han kom tilbake.:-)

                          Erik  i farta…….

Her kommer de ikke gående til porten……,                          Folk har rømt fra vannmassene og bor nå 
men padlende i en båt.                                                             på takene.

Nå en uke etter flommen er ikke vannet lenger brunt men svart og faren for epidemier, 
sykdommer og infeksjoner er faretruende stor. Det sies at flere steder vil vannet bli 
stående til rundt juletider! 
Neste fredag skal vi ut med "medic team" med medisiner og utstyr. Vi jobber nå med å få 
kjøpt inn det vi trenger til det.



I Baseco er vi igjen i full gang med Kids 
Church selv om regntiden i år har vært 
lang og våt.

27 september, dagen etter 
flomkatastrofen startet, lot ikke 
ungdommene våre i menigheten seg 
stoppe av vannet og hadde et vellykket
”7 års jubileum” under tittelen: 

   
          156 ungdommer feiret Guds trofasthet og 20
           nye ungdommer tok imot Jesus.

                                                                               Glade ungdommer som er ”happy to be found”!

Vi har startet opp med evangelisering annen hver 
søndag etter morgen møtet. 
Vi spiser lunch sammen og ber og forbereder oss før vi 
drar ut til ulike steder i Baseco og danser, spiller drama 
og evangeliserer. 

Sist søndag ble 10 nye ungdommer med 
til ungdomsmøtet som resultat av 
evangeliseringen.    

Ungdommene danser for å trekke til seg 
folk……



Så Drama….

Før de frimodig forkynner……

I New Life Alabang har de ”Night 
School” 2 kvelder i uka. 

Her underviser Erik og jeg om 
Misjon og Evangelisering. Kjempe 
gøy!!

Vi er også med i en bønnegruppe 
for misjon, og vi er meget spente 
på hva vi skal få være en del av de 
neste årene

Vi er 2 misjons team nå der det ene 
teamet skal til Nepal og det andre
til India i november. Til India blir 
det oss to pluss en dame og ett 
ektepar fra New Life Alabang.

Kjersti har vært en tur oppe i Nord 
Luzon fjellene og hatt møter. En 13 
timers buss - og jeepney tur fra 
Manila. Der er Jayson, en av våre 
tidligere bibelskole elever fra 
Mercy2Asia Bible Training Center og 
bygger menighet. 

Det er 2 timer til nærmeste ”butikk”, 
så her spiser man det man finner ute i 
naturen fra dag til dag. Jayson har vært 
oppe i fjellene i 3 år nå og fått bygd en 
menighet med omtrent 100 stk. med 
smått og stort. Kjempe bra Jayson!!



Denne gjengen hadde fått tak i frelsen i Kristus, men noen utgytelse av den Hellige Ånd 
hadde de ennå ikke erfart.

Kjersti underviste i 3 dager og 3 netter og 
folk fikk oppleve det som skriften har lovt at 
”Den Hellige Ånd skal komme over deg og gi 
deg kraft til å være et vitne og Han vil være 
med deg og i deg og lære deg alle ting om 
alt det gode Faderen har gitt deg med 
Kristus Jesus.”
Mange fikk oppleve Guds nærvær på en 
personlig måte og flere fikk tungetale som 
tegn på at de var blitt fylt med Den Hellige 
Ånd.

”Gamle-mor” på 85 danser og fryder seg i Herren….. 

Noen av ungdommene i menigheten med 
sitt røde ”betelnøtt smil”….. 
(de blir nok løst fra dette etter hvert ;-)

Vi har nå vært på Filippinene i over 8 år,
men føler at vi er ”just in the beginning of
something GREAT!” 

Tusen takk for det dere er og betyr for oss og Guds arbeid på Filippinene og ute i Asia! 

La oss løpe sammen for å bringe evangeliet om Jesus Kristus til verden!

Mange varme hilsener fra Tronrudene: Kristi ( som endelig er tilbake etter 1 år i Norge), 
Jeanette, Lene Cecilie, Erik og Kjersti
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