
  
 

                                                                       

          
 

Nå har vi i seks år sunget julesangen :...” I`m dreaming of 

 a white Christmas…”, 

 

Men i år trenger vi ikke drømme med tårevåte øyne om hvit snø 

og om julefeiring på hytta med familien, for den 20 desember 

satte vi 10 kalde føtter på norsk jord for å feire Norsk jul for 

første gang siden vi ble misjonærer. 

 

JA, her blir det : GLADE JUL og støvledansen!!     

 

 

 

 

 

 
 

Erik og ”teamet” ha akkurat landet etter en nesten syv ukers lang team tur i India. 

 

Jeg (Kjersti) 

fikk gleden av å 

være i India i 2 

uker, 

og jeg kom 

hjem til 

Filippinene 

med en enda 

større glød for 

misjon, og for 

det Kraftfulle  

                                                                    evangeliet vi tror på og har gitt våre liv til.  

 

 

I india kan du ikke bare snakke om Gud, du må bevise at 

Han er til og fortsatt hører bønn og gjør mirakler i dag, 

eller så bytter de ikke bort sin gud med den Gud vi 

kjenner.  

 

 

Lengslen etter å KJENNE HAM og KRAFTEN av Hans 

oppstandelse bobbler i meg ☺ 

 

 



 

 

Vi har opplevd 

hvordan Gud har 

ledet oss i kontakt 

med andre troende 

i India og som 

brenner for det 

samme som oss. 

 

 

 

Vi har betjent i 

menigheter, 

husgrupper, og på 

Green Valley bible 

center.  

 

 

 

 

 

 

Spennende ting ligger fremforan oss i India. Og vi drar tilbake med teamet i mars 2008.  

Bl.a skal vi tilbake til byen ”Cochin” hvor den kjente evangelisten Reinhardt Bonnke skal ha et 

stort korstog fra 10 til 13 april 2008. 

 

 

    
 

Før vi dro til Norge hadde vi full trøkk og julefester i Baseco. 

    

   Her ser vi 

”Mercy2Asia 

Academy” 

juleavsluttning med 

diverse fremføring 

av danser både fra  

   elever og lærere.  

 

Glade og stolte foreldre  

deltok og det ble mat og  

gaveutdeling til de 116  

elevene våre. 

     

 



På lørdagen hadde vi en kjempe vellykket julefest med Kids 

Church.  

 

 

Alle 900 barna var 

samlet i den nye 

basketball hallen i 

Baseco.  

 

   

  

Her var det sang og morro og alle  

barna fikk et lett måltid mat og en  

gave hver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

På søndagen rett etter Erik og teamet ankom fra India 

dro vi til menigheten vår i Baseco og hadde julefest 

der.  

India teamet hadde ikke sovet i en seng på 2 netter 

men tok tak i sine slappe kropper med blodsprengte 

øyne og ble 

med på 

festen.  

 

 

 

 

Vi jentene var iført ”indisk choridar” og var så fine så. 

Sommaya sang julen inn med en nydelig indisk sang.  

 

 

 

Så her ble det klump i halsen for meg , mens resten av 

teamet var glade for at de kunne få fuktet de tørre , allerede 

røde øynene sine med noen salte dråper. 

 

 



Etter barnevelsignelse, ”special numbers” og etter at 

juleevangeliet var frimodig servert tok 2 damer imot 

Gaven fra 

Gud: 

Kristus 

Jesus :-)  

 

Det var stor 

glede !  

 

 

Etter møtet dekket vi langbord og spiste deilig mat 

sammen og nøt fellesskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

Jentene trives og gjør det veldig bra på skolen.  

Kristi og lene Cecilie digger fotball , mens Jeanette liker 

vollyball og basketball.  

De to eldste har nettop tatt ”dykke lappen”, og den minste har 

nylig fått seg en liten chihuahua jente. 

 

Ellers så elsker de å synge og gjøgle og Kristi har trommesett 

ved siden av senga.    

 

 
 

Vi ønsker å takke alle dere herlige hjertegode 

familiemedlemmer, venner og menigheter som har stått med oss 

i 2007.  

 

Vi er så kjempe glad i og takknemlige for at dere er en del av våre liv og tjeneste her i Asia.  

Sammen skal vi gå inn i år 2008 med en forventning til at Gud vil utøse sin rike nåde i oss, slik at 

arbeidet vokser og mennesker møter sin hensikt, og at Gud får enda mere ære i alt det Han gjør 

gjennom oss alle! 

 

Gode og varme hilsner fra Kristi Charlotte, Jeanette, Lene Cecilie, Erik og Kjersti 



Kjersti and Erik TronrudKjersti and Erik TronrudKjersti and Erik TronrudKjersti and Erik Tronrud    
@ mail:  

erik@tronrud.net                 

kjersti@trronrud.net  

 

www.mercy2asia.com  

       

Adr:Adr:Adr:Adr:    
2 Tanauan 

Alabang Hills Village,  

1780 Muntinlupa city, 

Metro Manila 

Philippines    

Phone:Phone:Phone:Phone:    
0063 02 8422216 Home 

+63 9209701029   Erik 

+ 47 95221522     --//-- 

+63 9189083259 Kjersti 

Skandiabanken:Skandiabanken:Skandiabanken:Skandiabanken:  
97102431948:  M2A + private 

97131347948:  L.W.M.- Baseco 

 
HSBC: 
0801-33440-070:  “Peso” 

0801-033722-130  "dollar" 

 


