
Kjersti og Erik Tronrud med barna 
Kristi Charlotte, Jeanette og Lene 
Cecilie er misjonærer utsendt av 

Levende Ord. Her er noen bilder frafra
arbeidet de gjør i slummen i Manila.



Det skal være to julefester i menigheten i Baseco. 
En for de voksne og en for barna.



Slik ser husene ut i Baseco. Det er søppel over alt.



Det var en stor brann i Baseco i fjor. 
Det er fortsatt store områder som ligger nedbrent.



Her er menigheten i Baseco. Festen må holdes ute under en 
presenning for at alle skal få plass. 

Først er det fest for de voksne og ungdommene.



Nå er det nesten klart. Disse kurvene er til de voksne.



Alle familiene i menigheten skal få en kurv med mat i 
julegave.



Møtet er i gang, og alle synger og priser Gud.



Nå er det barnevelsignelse. Pastor Asio velsigner barna. 



Erik ber for barna under en barnevelsignelse.



Alle medarbeidere  får gaver. Kjersti og Kristi deler ut.



Nå er det straks barna sin tur.



Mange barn venter på å få komme inn. 
Det er bare plass til litt over 200 barn



Her er krakkene på plass. 
Nå er det bare å slippe barna inn så festen kan starte.



Nå er guttene på plass



Og her er jentene på plass.



Det er hele tiden folk utenfor.



Det er ikke plass til alle barna…. 
Noen må stå utenfor og se på.



Nå er det fullt. Møtet kan starte.



Noen jenter danser.



Det er kjøpt inn gaver til alle barna. 



Her er all maten som barna skal få.



Etter møtet får alle julemiddag, deilig svinekjøtt,
ris, nudler og drikke. Det er stor stas.



Jentene sitter inne og koser seg med maten.



Guttene koser seg ute.  
De må bruke jentenes krakker som bord.



Mange sultne barn og voksne ser på.



Barna gir restene etter middagen til foreldrene sine.



Merry Christmas!
Her deles det ut gaver!


