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Hei og vel overstått Sommer og høst! 
 Vi er i farta som vi vanligvis er og bør være. Vi skrev i slutten av forrige nyhetsbrev at det er spennende 
saker foran oss, og at vi ville skrive mer utfyllende neste gang…og nå er tiden inne for spennende lesning en 
høstkveld der hjemme. Vi har i år bare skrevet kvartals brev da det blir mye jobb å sende ut hver mnd. Brevet er 
derfor på flere sider enn før, men vi håper dere vil ta dere tid til å lese det gjennom likevel.  
 
FAMILIEN: 

Alle er vi friske og glade, vel bortsett fra Kjersti som tryna midt i gata i full galopp med en teit hest som 
nekta å gire ned før svingen !!!  ”How stupid can a horse get?” Barna trives bedre på skolen … men det er tøfft i 
blant! Faktisk så blir og karakterene bedre og bedre.  
 
BASECO:  
Menigheten: 

Her går det ellers litt i rykk og napp som det sies noen steder, og i enkelte menigheter ……. Menigheten 
er i ett ustabilt område, og det er vanskelig for folk å komme seg på møter eller delta i menighetens aktiviteter.  

For mange av dem jobber både dag og natt og det er mange unger i familiene osv. Folk flytter på seg 
stadig vekk….forståelig syns vi, det kan ikke være bare moro å bygge familie her. Men det er jevnt over ca 35 
voksne på møtene (da er det fullt) , og nesten alltid noen nye ansikter. Ja folk blir frelst stadig vekk, men det er 
ikke like lett å gjøre alle til disipler og aktive i menigheten. Vi får stole på at vår Herre også har andre som de 
kan møte på senere på sin vandring. 
 Disippeltreningen fortsetter vi med på fredagskveldene heretter da torsdag kveld er trening for 
barnearbeid sammen med ”metro teamet” i en annen menighet i Manila 
 9 av mødrene, 3 av ungdommene og 3 i staben er nå involvert i ”kids church” arbeidet. 
  

En ung  familie har fått et lån av oss/dere til å starte egen butikk da han fikk sparken for han ikke ville 
jobbe på søndagen men heller være med på møtet I menigheten. De har lånt  5000,- Peso som de begynner nå i 
september å betale tilbake. Når pengene er betalt kan vi støtte en annen familie, sånn håper vi at vi kan gjøre 
menigheten litt mer selvgående økonomisk. 



 

   
Mark og MaryCarr I sin nye butikk.                                       Noen av damene i menigheten som jobber med barna 

 

Barne Arbeidet: 
 .  
 Vi startet med egne barnemøter for de fra 4 til 12 år, søndags ettermiddag nå i oktober. Dette er en knall 
suksess, 72 barn på eget barne møte kun for dem…de er stolte og glade, og folk i området er overrasket, noe 
slikt har de ikke vært med på før. ”KIDS CHURCH” er nå et faktum og drives av Mercy2Asia. 
 

   
Jeanette og Anniken kjører show for de andre barna i Baseco. 

Vi deler ut varm mat annenhver søndag. Var det noen som spurte hvorfor ikke hver gang?!?!?! 

 Det er fortsatt 9 første klassinger i sponsor programmet vårt. Disse støttes med skole, materiell, 
uniformer, og transport til og fra skolen. Foreldre og barn følges opp ukentlig med besøk i hjemmet.  
  
For tiden har vi samtaler med Metro Ministries, et internasjonalt barnearbeid, som ble startet i New York av Bill 
Wilson, ( www.metroministries.com ) det er en mulighet for at vi vil henge på deres arbeid i Manila som 
allerede nå når 2000 barn i uka. Foreløpig er vi bare observatører, og vi ser at det er mye å lære av andre ;-) 
 



 

 
Barna ler av Jojo som spiller djevel!        Jojo spiller overbevisende blind mann    Alle storkoser seg i ”Kids church” 

Neste steg i barnearbeidet blir nå å arbeide frem en førskole som vi håper kan starte i mai/juni neste år. Men vi 
må ha større plass og en utdannet førskolelærer først. 
         
Bygget: 
 Her har vi altså en av våre store utfordringer ….  Mildt sagt! Menigheten ligger i det som sies å være ett 
av de aller verste og mest kriminelle steder i hele landet. 2 år på rad nå har det vært store branner og 
myndighetene vil rive alle skurene ned for å bygge et mer oversiktelig og kontrollerbart område.  
 Vi bygger nå på noen få kvadrat på huset for å få noen flere sitteplasser. Nabo tomten er til salgs og den 
kommer vi sannsynligvis å kjøpe nå i November. Etter det kan vi få plass til 150 mennesker til i menigheten. 
  

        
Alt gammelt treverk fjernes og erstattes med mur pga termitter. Vi utvider tomta det lille vi kan i bredden. Kjøkken veggen er 
vekk og vi fikk oss nytt flerbruks rom.  
 
 
 
 
 



 
PIONER SKOLE: 

Da vi reiste ut hit første gangen var det med en ”drøm” om å starte en Bibelskole. Misjon og Menighets 
planting ja det også, men Bibelskole det var liksom det som det opptok mye av tankelivet, bønnene, og 
drømmene.  

Nå har vi fått i gang samtaler med en menighet som lenge har ventet på en anledning til å få i gang en 
skole. Denne menigheten har allerede en viss tilknytning til Norge. Det har vært andre samtaler også, men å 
være venner betyr ikke automatisk at det fungerer når man skal starte et arbeid sammen. Vi har i alle fall flere 
menigheter rundt omkring som vi senere vil sende team til. 

Vi satser på at om det går rette veien nå så starter skolen eller første kurset  i Juni 2004. Da er 
sommerferien her ferdig og de fleste skolene starter da. Det skulle gi oss litt i overkant av ett halvt år på å 
komme i orden. Heldigvis har Erik hatt mange gode rådgivere de siste årene så det er allerede gjort masse 
arbeid med forberedelsene. Takk til dere… dere har vel ikke sluttet å lese brevene ennå vel?  Phuuhh….Det har 
vært et langt svangerskap, men nå kommer skolen snart! 
   

Som en venn av meg ville sagt: Dette er noe ”prematurt” ennå, så… mer om skolen i neste Nyhets brev! 
 
PROFILEN.       

 

Teotimo M, og Lorna Asio. 
Dette paret har en lang historie i Norsk misjon på Fillipinene, og har vært til og fra siden Enevald 

Flåtens første tur hit for 16 år siden.  Frelst i 1979, og startet med gate-evangelisering, fengsels arbeid, sykehus 
besøk. 1983 gikk de på bibelskole ble ordinert pastorer og startet sin første menighet i 1985 i Mindanao. I dette 
området er det en militant gruppe som kalles for NPA (New Peoples Army), men de trosset trusler og overlevde 
overfall og ble lenge i dette området hvor de plantet flere menigheter.  

NPA tok dette paret med seg til kirkegården en kveld for å drepe dem, men et sterkt lys omsluttet 
plutselig de to så soldatene løp fra stedet. Denne natten sang de lovsanger i huset uten å vite at Militæret 
omringet huset klare tilangrep da de var overbevisst om at de var NPA sympatisører siden de ikke ble drept. Da 
soldatene på morningen så de var alene i huset og at det var bare de to som hadde sunget mens det hørtes ut som 
et kor av engler, ja da ble det forkynnelse og flere av soldatene tok i mot Jesus som sin frelser. Senere den 
samme dagen ble nesten alle sammen drept i et NPA bakhold. Asio er overbevisst om at de ble frelst før de 



 
døde og sier at det man vet aldri hva som skjer så man må forkynne evangeliet alltid og under alle 
omstendigheter. 

Disse menighetene eksisterer ennå i dag.  I 1987 dro de videre til nye områder i Mindanao sammen med 
noen fra Indonesia. Området de startet i heter Zamboanga og Basilan. Dette er området til ”Abbu Sayyaf” 
muslimsk guerilla som bl.a er kjent for kidnappingen av familien Burnham fra New Tribes Mission. De lærte 
seg 3 muslimske språk og trente nyomvendte til å vinne sine egne for Kristus. Etter at noen av lederne ble drept 
kollapset arbeidet delvis og Indonesierne dro hjem igjen.  

Asio paret reiste nå litt lenger nordover i Mindanao, lærte seg ett språk til og begynte på igjen. De 
arbeidet med et folk som lever i hus på påler ute i elvene, Subano folket. I dette området er det en annen kjent 
guerilla som kalles MILF. Til sist ble denne gruppen så truende at selv Subano folket flyktet. Igjen måtte fam 
Asio flyte på seg. De kom til byen Cebu i provinsen Visayas hvor de begynte å undervise i en Bibelskole, og 
lærte elevene å plante drive menigheter. Tiden i Visaya var mange ganger så hard og de var så pengelense at de 
og barna kokte suppe på gress…. 

En dag kom politi mesteren I denne byen til familien med en kasse mat og fortalte at han trodde Gud 
ville at  han skulle kjøpe mat til pastoren . Dette gjorde han ikke, stemmen kom tilbake og han nektet fremdeles 
helt til han fikk voldsom hodepine, da forsto han alvoret og kjøpte maten. Vel mannen ble frelst og er I dag 
pensjonist og ”eldste” I denne menigheten. 

Etter en tid her flyttet de for noen år til byen Butuan hvor de drev ”vanlig” menighets arbeid noen år så 
de eldste barna kunne fullføre videregående skole.  Vel vanlig er vel en halv sannhet. Denne nye menigheten ble 
startet I et begravelses byrå. De var sultne og på vandring da så et ”lik vake” med mye folk, så de gikk innom , 
ble servert mat, satte i gang å forkynne, og vips så var det en ny menighet.  Mens de bodde i Visayas traff de 
Enevald Flåten og Asio var for en tid sekretær for den første virksomheten vår i Fillipinene. Etter årene i Butuan 
flyttet de til Manila hvor de igjen traff noen fra Levende Ord, Fam. Cederstam som ledet her før vi kom ut. 
Cederstam var på vei hjem til Norge, og Asio ble satt inn som Pastor i menigheten i Baseco.  Her traff de så oss, 
og de er med oss i arbeidet fremdeles.  
 
THAILAND.     

 
15 september dro vi til Bangkok for andre gang på 2 år. Lite visste vi første gangen at vi senere skulle 

dra tilbake dit for å forberede for fremtidig innsats der. Levende Ord, menigheten vår i Bergen har bestemt seg 
for at Misjons avdelingen skal ha egen ”Base” for Asia i Thailand og vi skal være med der for å hjelpe til å 
bygge opp arbeidet. Hovedoppgaven vår blir å legge til rette for basen og oppstart av en Bibelskole i Bangkok.  

 

     
                                     Endelig fant vi en “maxi” taxi.                                  Erik fikk akkurat plass til huet. 



 
            

Vi flytter etter all sannsynlighet til Bangkok neste år selv om det kan bli Bibelskole skole start neste vår. 
Erik blir da pendler. Dette er nesten ikke til å unngå heller da man uten arbeids tillatelse eller student visum må 
ut av landet hver 3 mnd. Så det skal nok gå greit å følge opp Bibelskolen og menigheten i Baseco. I de andre 
nasjonene i Asia sender vi team/lærere hver 2 mnd for å følge opp, og  samme blir nok tilfelle her hos oss. 

 
Asio blir fortsatt pastor i Baseco og Lorna har ansvaret for Barna. Skulle det bli nødvendig så kan det 

være vi utsetter flyttingen i 1-2 år, men flytting blir det etter hvert. Erik har fremdeles ansvaret for Filippinene 
og vi tror det kan være veldig bra for arbeidet der at det er en med ett bankende hjerte for dette landet og folket 
som arbeider på den ”regionale basen” i Bangkok. Slik at arbeidet her hele tiden holdes ”varmt” like i hjertet av 
misjons avdelingen.  

Ellers så kan vi røpe at Mats og Nancy Cederstam som startet arbeidet her på Filippinene har meldt at de 
reiser ut igjen til neste sommer så nå blir teamet kraftig forsterket. Dette gjør det jo også lettere for oss når vi 
drar til Bangkok etter hvert. 
 

 
Base for Asia: 

Thailand har en strategisk beliggenhet i forhold til landene vi ønsker å jobbe med i fremtiden i tillegg til 
de vi allerede har arbeid i. 
Basen i Bangkok skal ha egen Bibelskole, Norsk Grunnskole, Menighet og Mercy2Asia arbeid. Vi antar at det i 
løpet av år 2005 vil være minst 5 Norske familier i sving på basen. Skolen skal trene alle skandinaver som vil ut 
i misjon i Asia via Levende Ords arbeid. Thailand skal også nåes med Evangeliet og det skal trenes opp 
nasjonale menighetsplantere. Noen elever vil bli hentet i nabo landene, trent i Thailand og sent tilbake.  
 

   
Kjersti og Thomas Hyttedalen (ChiangMay) sammen med 2 medarbeidere, Niti og Tiwon! 

 
Alle virksomheter i Asia vil følges opp med besøkende team bestående av stab fra basen, besøkende fra 

Skolen i Norge og nye elever som alltid vil høste erfaringer fra tidligere elever som er i arbeid på stedene vi 
besøker og følger opp. Årlig vil vi kunne ha vår ”sommer konferanse” i Bangkok noe som gjør at det ikke blir 
så dyrt for våre folk i Asia å henge på det som skjer. Det blir letter å bygge relasjoner og kvalitets sikre arbeidet.  
 For å få drive misjon i Thailand på lang sikt er det veldig sannsynlig at vi må starte et ”humanitært” 
arbeid eller en forretning av et eller annet slag. Mer om dette i senere brev. 
 
 



 
Nasjoner i Asia som Levende Ord arbeider i nå:  

Kina, India, Kashmir, Filippinene, Thailand og Myanmar. 
Landene  I regionen forøvrig vil vi begynne å speide ut så snart basen vår er etablert I Bangkok. 

 
En av våre internasjonale kontakter i Thailand: www.cocthailand.com  En australier med bredt sosialt 
engasjement og Bibelskoler i flere land i Asia. 
 
  
MYANMAR (tidl.Burma). 

 
 

Erik fikk på forhånd beskjed om ikke å si til noen at han er en  kristen, hvor han skal, eller hvem han 
skal besøke. I det gamle passet hans står det ”missionarie” i visumet til Filippinene så det er nå nederst i veska 
mens et nytt og helt ”hedensk” pass er anskaffet fra ambassaden i Manila.  

 

     
               Et tempel med topp av ekte gull.                 2 glade munker på bytur. 

Her driver Levende Ord nå en Bibelskole sammen med Evangelist Christoffer Alam,                               
( www.pentecostalfire.com ) Christoffer er en tidligere muslim fra Pakistan. Hans livs historie og vitnesbyrd er 
gitt ut som bok og er å få tak på i Norge. Skolen i Myanmar har nå 30 elever.. Erik hadde her nylig en ukes 
undervisning! 

 
Vi har jobbet med narkomane i mange år, og sett det meste, men at så mange mennesker på en gang 

tygger ”Betel nøtt” på en gang er helt utrolig! De tygger og spytter så hele gate er rød! Betel er vanlig mange 
steder i verden, men er på lista over narkotiske stoffer og er f.eks forbudt i Norge. I Burma selges det i små 
boder på gata. Mannfolka fyller på opptil 10 ganger om dagen. De kaller det kultur, og det skal visst være bra 
for ”tennene”….? Verste unnskyldningen jeg har hørt, og jeg har hørt mange. (ingen hadde fine tenner!) 

 



 

                         
1. Små Buddhist munker på jakt etter mat? 

2. Damene her smører noe  gul gugge i ansiktet hver dag dette skal visst kjøle huden, og beskytte mot solen. 

Ser ikke så pent ut med ”Betel” røde tenner  samtidig! 

3. Betel nøtt selger. 

 
Erik opplevde noe spesielt en natt i Burma. Rundt midnatt begynte senga og riste kraftig, alt i 

kjøleskapet skrangla og ville ut, døra til WC slo frem og tilbake, og selv i doen skvulpa det kraftig!! Der ved 
siden av senga med ”sjøbein” var det bare en klar tanke ”JESUS” stopp dette…hjelp!! Det hele stoppet etter ett 
par minutter eller så. Resten av den natten var det ene øyet våkent hele tiden  ;-) men det kom ingen etterskjelv 
heldigvis. Men det svaier kraftig 17 etasjer opp når det skjelver i bakken. På nyheten fikk vi vite at det skjelvet 
var 6,3 richter, og at 3 gamle templer var kraftig skadet. I Japan 2 dager senere kom det ett skjelv på over 7 
richter…skommle greier det der når det står på! 
 

 
HUSKE LISTA. 
         

Vi ønsker fremdeles å se at flere griper tak i vår Herres siste ord på jord; ”Misjonsbefalingen”, eller som 
det heter mer beskrivende på engelsk; ”The Great Commandment eller commission”. Altså ikke et forslag men 
ganske enkelt klar beskjed …. Gå ut…..forkynn det glade budskap…frels sjeler…og tren disipler…idet dere 
legger dem til menigheten!  
  

Vi trenger veldig til en som kan hjelpe oss å lage en ny hjemmeside på engelsk.  Geir som har hjulpet 
oss i flere år nå er veldig buzzy og må derfor få avløsning.  

 
I Baseco blir det snart en førskole for barna. Her trengs det personell, utstyr, nytt lokale og penger.  
 
Be gjerne for helse og sikkerhet: 

Nå nylig døde en av våre tidligere pastorer brått og uventet etter noen dager med feber. Lorna ble forsøkt ranet 
på åpen gate midt på dagen, men sparket å slo til hun fikk hjelp av en Politi mann som ikke nølte med kølla. 
Gina ble ranet for mobil telefonen sin av 3 menn midt på lyse dagen det også. Bjørn har vært innlagt på sykehus 
1 uke med allergiske reaksjoner og astma.  Og som før fortalt Kjersti har vært skadet, og bilen har blitt påkjørt! 
Ja det er spennende å være ute på ”feltet” som dere skjønner! 
 



 
Dagens motto:  

“Mission possible”   = kan Kjersti og Erik,  ja da kan alle….og sånn er det med den saken! 
 

 
TITUS. 3:5

  he saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and 

renewal by the Holy Spirit, 6 whom he poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, 7 so that, having been justified by his grace, we 
might become heirs having the hope of eternal life. 

 
MICAH. 6:8 He has showed you, O man, what is good. 

And what does the LORD require of you? 
To act justly and to love mercy 

and to walk humbly with your God. 
 
 
 

Kjersti and Erik Tronrud 
 
E-mail: 
erik@tronrud.net                
tronrud@hotmail.com  
erik.tronrud@mercy2asia.com  

Philippines:  
 
Tronrud 
P.O.Box 084 
4120 Tagaytay city 
Philippines 
 

Phone:   
 
0063 46 4130762      Home 
+ 63 91 87 80 30 28   Erik 
+ 63 91 87 69 18 33    Kjersti 
+ 63 91 72 04 06 91    Kristi Charlotte 
+ 63 91 98 36 20 16    Jeanette 
 

Skandiabanken: 
97102431948 
 
Equitable PCI Bank: 
0489-00364-3      Peso 
2489-00016-7      Dollar 
SWIFT:       PCIBPHMM 
ROUTING:  0001-1-1708849 

 
Mer informasjon om Misjon kan leses på: www.levendeord.no misjons sider. Eller be om å få tilsendt 

menighetens nye misjons hefte. 
 

IGJEN  KAN  VI  KKE  SI  ANNET  ENN  TUSEN  TAKK  FOR  FØLGET…   

OG  GUD VELSIGNE DERE  ALLE !!! 
 
 

Til ettertanke: 
 ”When everything is said and done, it’s usually more said than done”. 


