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God jul og riktig godt Nyttår! 
 
Her kommer masse oppdatering fra Mercy2Asia for høst og vinter 2006. 
 
Alt er vel her ute, selv om saker og ting iblant går litt saktere enn hva vi forventet på noen 

områder. Men det er i alle fall drift og fremgang og Herren er med!! 
 
Tiden i Norge i sommer ble ikke akkurat bare ”ferie” med mye reising og hussalg og tilhørende 

flyttesjau. Takk sendes til Marita Stiftelsen får lån av flyttebil, og til ”mor og far” som dro til Bergen og 
sjauet med oss og ofret både rom og garasje for oss. 
Men vi fikk nå innimellom noen hyggelige dager med familien og gode venner som løftet oss opp og 
over slit og trivialiteter!  Nesten en uke på skjærgårds festival var utrolig herlig. Vi gleder os til neste 
sommer. Tusen takk alle sammen, vi overlevde sommeren pga dere! 

 
De første ukene i august gikk for oss mest til å få jentene våre i skole igjen, og til å komme til 

sans og samling igjen som noen kaller det.  Men nå er vi i full gang igjen .. 
 

 
Familien: 
Jentene våre går på fotball, gitar, trommer, 

volley, dykker....og gjør lekser. De ”chatter” med 
hele verden (virker det som) og det går faktisk bra 
med dem faglig også! 

 
Kjersti ber, jobber med regnskapene våre, er flott 
mamma, og går på hip-hop 3 ganger i uka! 

Erik, ja han svever over vannene med sin 
Herre som seg hør og bør. Om du spør han så vil 
han si at det er helt fantastisk. Bibelen sier at slik 
har han svevd siden før verdens grunnvoll ble 
lagt, bare at helt i starten så var han bare i 
herrens tanker, men NÅ derimot er det faktisk helt 
virkelig. Ja dette må bare erfares ellers kan det 
ikke forstås ;-)  

 
Stiftelsen M2A: 
Her er det nå en avtale med Norunn og Terje Bjørge i ”Bjørge revisjon” om at deres stiftelse 

”Asia-Aid” bytter navn til ”Mercy2Asia”. Ekteparet Bjørge vil fortsatt være med oss i arbeidet, 
henholdsvis som styremedlem og regnskaps fører. Killi fra tidl. ”Asia-Aid” fortsetter videre som M2A 
revisor.  

I 2007 vil vi søke om å godkjent for fradrag berettigelse for gaver til stiftelsen. 
Pastor Per Erik Skogestad i Fokuskirken i Drammen går også inn som medlem i styret. Andre 

er forespurt, men endelig avgjørelse er ikke tatt. 
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Undertegnede innrømmer gjerne at det er med skrekkblandet fryd at vi nå tar dette skrittet og 
blir stiftelse. Vi tror fullt og helt at dette vil være til velsignelse for arbeidet videre samtidig som vi ser at 
dette vil kreve langt mer av oss som ledere! Så organisert som dette har vi ikke vært før og vi innser at 
vi nå i langt større grad må støtte oss til de som har erfaring og ”vet bedre”!  

 
 
Barneskolen: 

”Mercy2Asia Academy” er nå endelig 
fullt ut godkjent som Filippinsk skole, og staben 
er stabilisert.  Eneste store utfordring videre er 
å få bygget ferdig og godkjent. 

 
Skolen har nå 88 barn fordelt på 3 klasse 

trinn.  Ett nytt trinn forventes startet hvert år 
fremover.  
Vi fortsetter utbyggingen  
etter at den obligatoriske  
inspeksjon i slutten av  
året er utført.  
Vi har nå 12.000,- på konto  
til bygget så langt. 
 

 
 

 
Menigheten i Baseco: 
Living Word Church (Levende Ord); her går det fortsatt bra og vi vil fortsette i ett år med 

omtrent samme team oppsett som vi brukte i sommer mens vi var hjemme i Norge. Dette kan leses 
som at de av Elevene våre som etter 1 til 2 års trening, og 2 mnd sommer praksis nå har bestått!!  

   
 
Bildene viser 
George Peters 
fra India i det ny 
malte 
møtelokalet, 
men dessverre 
er det bare  
halvferdig som 
man lett kan se 
på bildet til 
høyre. 
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Av de elevene vi har hatt i bibelskolen er nå 6 stk hos oss som fulltids stab. Foruten disse har 
vi staben i barneskolen, teamet i Kids Church og en del meget aktive unge spredt utover i alle 
virkeområder.  

Vi sliter ennå med å skaffe midler til ferdigstilling av 
bygget som fylles 3 ganger hver søndag. Samtidig som det er 
ett skole bygg man til fredag.  
Eksempel på veksten: Bare nå i desember har vi døpt 13 stk i 
Baseco.     
 
 
 
 
 
 
 

Sånn tenker vi oss det ferdige menighetsbygget. 

 
Kids Church: 
Arbeidet ble startet som ett M2A arbeid, 

og viser seg nå å være det sterkeste verktøyet vi 
har for å skaffe liv og tilvekst i menigheten Living 
Word. Her har vi nå formelt gått inn i ett (1)års partnerskap med Metro Ministries (Bill Wilson) 
Philippines. http://www.metroministries.com/mm_cnt1.asp?id=106 
 

”Metro” hjelper til med trening av ungdommene og skaffer undervisning materiell. Vi skaffer 
barn, arbeidere, lokaler og betaler. Vi tror åper dette kan kvalitetssikre utviklingen videre.  

    
 

Blir resultatet bra og alle er fornøyde etter 1 års partnerskap med Metro så vil vi begynne 
forberedelser til å etablere ett nytt Kids Church i BF.  

Vår nærmeste nabo i Bf er en middels stor park med ute scene som har tak og en basket ball 
bane med tak. Det betyr i praksis at vi har mer enn nok plass i sol og regn til å kunne ha ett stort og 
bra barnearbeid uten å måtte fylle opp egne lokaler.  

 
Mål for kids Church 2007:  

1. Å til enhver tid ha 1000 barn i Manila. (Nå har vi ca 800 barn.) 
2. 50 til 75 ungdommer kontinuerlig i trening som arbeidere med barna. 
3. Barnas familier frelst og tillagt den lokale menighet. 

For vår del betyr samarbeidet med Metro bl.a.  vi for det meste nå bare trenger å besøke  
Baseco på søndager, og at vi kan fokusere mer på ny etableringen i BF Homes.  
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M2A Mikrofinansiering: 
Vi har nå fått en gave på 5000,- kroner øremerket 

for dette: Tiden har dessverre ikke strukket til helt for oss, 
men så langt har vi fått startet 4 små familie bedrifter. 1 
sømbedrift, 1 fiskehandler, 1 ”sari store” (mini kolonial), og 
en som selger forhåndsbestilte frosne varer..  

 
    

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Planer for  ”D-house:  
 
Her mangles ennå midler til 

stoler og air-condition. 
Vi tror bestemt at vi skal 

lykkes på dette stedet, og ønsker 
deres synspunkter på tanken vi har 
om å forsøke skaffe midler via f. eks 
lån hjemme til å kjøpe bygget i BF 
og utvide med 1 etg.  

Dette vil gi oss plass til å ha 
internat osv på eget hus og slippe å 
ha 2 bygg å administrere. For oss 
virker det mye ”fornuftigere” da vi 
tross alt må bruke en del penger på 
opp-pussing og innredning av 
stedet.  
Vi mener vi kan få bygget til en gunstig pris, og alt vi har betalt til nå av leie vil trekkes fra 
kjøpesummen. 

 
I januar begynner vi med egne søndagsmøter i D-house. Ellers så har vi morgen samlinger 

hver ukedag og 2 ledersamlinger i uken for de forskjellige virksomhetene. Kontoret er nå i daglig drift. 
Siden august er 6 stk døpt i forbindelse med D-house. 

 
I aug-sept 2007 satser vi på åpningen av Mercy2Asia Mission and Staff training center” som 

blir navnet på bibelskolen. 
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 Vi kommer til å markedsføre oss hjemme som en ”Norsk” base for misjon og trening i 
Asia. Med andre ord en tverrkirkelig profil selv om vi også har en egen lokal forsamling pga naturlig 
vekst og behov for egnete steder å trene folk i den kulturen vi er i. 

 
Bil.  
Da vi kom ut i høst var både bilen og mopeden mishandla på det groveste av diverse utidige 

tjenere. (Tjenerne er nå ett annet sted og tjener ;-) mopeden skal på rehabilitering og bilen er solgt til 
spesielt interesserte på en bortgjemt øy langt herfra!  

 
Familien har nå for første gang siden 

ankomst Filippinene kjøpt ett for oss standsmessig 
kjøretøy av typen Hyundai Starex. Hjemme kalles 
den H-1. Det er en sterk god og romslig 9 seter 
som faktisk ser bra ut også (finere enn de som går 
i Norge).  
 
            Vi vurderer også om skal kjøpe en til slik bil 
da vi bl.a 2 dager i uka må sende bilen med barna 
til skolen, og en dag i uka får vi ikke kjøre i Manila 
pga det de kaller ”color coding”, ett system der 
biler med gitte nummer ikke får være i trafikken.  

Veksten  i arbeidet krever også en del mer 
transport behov etter hvert. 

 
Internatet: 
Huset står fortsatt det, men det trengs ennå litt jobb med vann og elektrisk. Ellers er det 

generelt vedlikehold. 
Foreløpig fungerer huset bra, men på sikt tror vi nok at vi må ha ett sted som er mer egnet for 

å huse gutter og jenter sammen uten for tett kontakt  ;-) Leie kontrakten utløper i mars 2007. 
 
Staff: 
Marianne Salte fra Jesus Church har kommet ut og hun blir 1 til 2 år for å jobbe med 

utviklingen av ”D-staff training center”. 
 
Sommaya Pariyar og Inger Elisabeth Høyden fra Bergen har kommet. Begge to blir i 8 mndr og 

vil jobbe ”allround” i Baseco og ”D-house” i BF, men det blir nok mye fokus på bønn, dans, sang, 
drama og evangelisering 

 
Fam. Åkerlund, er en herlig familie fra Levende Ord i Bergen som har bodd hos oss i 2 uker 

nylig. De er nå installert i eget hus ca 5 min fra ”D-house”.  
 
Ingar er tidligere leder for Levende Ords Media 

avdeling helt siden starten der. Bjørg har bl.a. vært med 
på å pionere/starte Levende Ords barneskole. Begge to 
blir aktivt med i ”BF Homes” og ellers ved anledning. 

 
Flere andre har meldt sin interesse for arbeidet og 

vil satse på å komme ut til neste år. Mer om dette utover 
vinteren og våren. 
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Partnere i M2A: 
Familien Linkjendal: De trofaste og uunnværlige helt siden starten.            
Venner: En trofast, kraftig støttende, (amplified ;-) og stadig økende gruppe (håper og tror vi)!    
Touchsoft: http://www.touchsoft.no/  Ove, Merethe, Reidar og Kristin. Ekstremt hyggelige og 

rause mennesker. 
Levende Ord: http://www.levendeord.no/  Vår hjemme menighet. Takk for tilliten. Alt ornær sæ 

ska dere se! 
Fokuskirken: http://www.fokuskirken.no/ støtte menighet i Drammen, veldig gode venner og 

med i Stiftelsen. 
Farsund bibelsenter og Grunnskole: post@farsundbibelsenter.no støtter barneskolen. 
Bjørge Revisjon: 
http://www.bjorgerevisjon.com/index.htm   -  http://www.skjerdingen.no/nor/index_flash.php      

http://www.koppangtunet.no/  driver disse virksomhetene, er med styret i stiftelsen og noen aldeles 
herlige venner. 

Metro Ministries: http://www.metroministries.com/mm_cnt1.asp?id=106 partner til Kids 
Church. 

Arise and shine Ministries:  Håvard Sands bok forlag på Filippinene. haavard@hotmail.com 
har vært med i bønn siden 1998. En god venn og inspirator. 

Hvem har vi glemt? …………… 
 
India: 
30 sept kom George Peters med sin kone fra Bangalore i India på besøk (sponset av Kjerstis 

familie en gruppe brødre fra Hamar). Hensikt; se om dette er en Guds kobling for fremtidig vennskap 
og samarbeid. George Peters har en bibelskole i ”Green valley” 1 time fra ’Bangalore.. Så langt har de 
hatt over 1000 elever og en av dem har nå godt og vel 600 medlemmer i sin menighet. 
http://www.gvbc.in/staff.htm  

 
Vi dro så selv til India i november for å 

besøke Peter’s og se på deres arbeid. Dette ble vår 
første reise sammen som ektepar i Asia siden vi 
startet i 2001 med unntak av ”misjonstreffet” for 
levende ord 3 dager i Bangkok 2002.  

Turen ble en kjempe oppmuntring for oss,  
Vi var med på flere møter hvor ’Kjersti prekte, og ba 
for syke samt til åndsdåp med mange herlige 
troende, og det ble mange bønnesvar! 

 
Erik hadde 2 dager på bibelskolen i emnet 
”Introduction to the book of acts”.. midt i blinken for 
oss og en suksess i følge stab og elever.  

3 stk fra Canada som er såkalte ”inturns” 
ved skolen i India kommer for å besøke oss i 
Februar-Mars som ett resultat av denne turen.  
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Thailand: 
Familien Stevenson fra Bergen har med to av sine yngste flyttet til byen ”Chunburry” i Jomtien 

ikke så langt unna Pattaya. 
Dette ekteparet har vært våre trofaste ”forbedere” siden vår egen utreise. Vi gikk sammen på 

pionerkurset til Levende Ord i Bergen, og vi er nå veldig glade på dere vegne at de endelig har 
kommet seg ut på feltet ;-) 

Her vil de leve og bo som misjonærer og de har spurt pent om de kan få lov å ”kalle seg” 
Mercy2Asia Thailand.  

Foruten vanlig kontakt skapende arbeid, evangelisering og samarbeid med Thailandske kristne 
i området drømmer de om å starte ett ”hjem” for unge piker som har havna i uløkka! Det betyr i praksis 
at unge jenter som selv er blitt mødre pga f. eks prostitusjon skal få ett hjem i de tilfellene der det 
trengs, og så videre hjelp til utdannelse og arbeids trening. Dette gleder vi oss til å være med på. 

Stevensons kommer til Manila på nyåret og blir frem til Mars pga de nye visumreglene i 
Thailand. Men vi tror nå det er våre Herre som i sin visdom har planlagt dette vi ☺  

 
Reiser: 

Erik Dro til Norge 22. oktober for å delta 
på Marita kafeens 10 års jubileum ;-) og 
”halleluja” reisen ble dekket av Marita Stiftelsen. 
Takk til Leiv og Dag! Det var flott å se at det 
man har vært med å bygge opp ennå fungerer 
og vokser! 
http://www.marita.no/marita/files/60/MaritaNytt-
2006-4.pdf  
 

 
 
 
Under besøket fikk Erik fikk også tid til å besøke Oslo, 
Drammen og Hamar.  
 

 
 
 
Det ble også noen dager 
sammen med ”Pilgrims mc” på 
Eidsvoll som stilte med bil for 
anledningen. 
http://www.pilgrims-
mc.com/Hoved_start.htm   

 
 
Erik prøver nå å få til ett miljø for kristne bikere i Manila. Etter planen 

skal arbeidet resultere i etableringen av Pilgrims Manila i 2007.  
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Manila har veldig mange ”bikere” og det er ingen kristne klubber eller prosjekter som strekker 
seg mot disse miljøene. I disse gruppene finner vi outlaws, rike filippinske forretningsfolk som f.eks 
restaurant eiere, nordmenn fra de store oljeselskapene og amerikanere eller Australiere gift med 
Manila damer osv..osv. 

Mange av bikerne er godt voksne og veletablerte da store sykler her ute kun er de forunt som 
har god råd!  

 
Så nå er drømmen at en dag så våkner Erik opp og ser at hans flotte 93 mod Suzuki er født på 

nytt og blitt forvandlet til en ny Harley ;-)   
 
Høstferien:  
Vi reiste i begynnelsen av oktober 

sammen Åkerlund, fam. Hestevold (OKS) 
og en del av staben vår til en bitte liten øy 
på Palawan litt lenger sydover i landet. 
Dette er ett flott og rimelig alternativ til 
ferie for misjonærer da det ikke er en 
”tourist spot” og det har meget enkel 
standard. Fordel: det er tross alt Palawan, 
vi fikk øya nærmest alene de 5 dagene vi 
var der. Og vi fikk snorkle og dykke 
masse! http://cocoloco.palawan.net/  

 
 

                                                         
                                                                             Alle 3 jentene var med ned på dypet denne gangen 

Hjemmesidene: 
Det kan herved proklameres at www.mercy2asia.com er ett symbol på at mercy2asia som 

misjons arbeid er født for å leve til tross for en trang fødsel (setefødsel ;-) og store utfordringer i 
oppdragelsen ;-) 

 
Den nye siden vil få 

eget ”forum/møteplass” og 
en database for misjons 
relatert undervisning og 
annet relevant materiale 
samt nyhets brev arkiver 
og foto gallerier. 
Alle medarbeidere med 
egen ”blog” får sin link 
under sin egen ”profil” eks. 
http://aakerlund.net/  og 
http://jesusringeringer.blog
spirit.com/ og 
http://saltes.blogspot.com/  
Vi håper med dette å 
kunne skape bedre kontakt 
med dere der hjemme. 

Sidene vil nå legges ut på både norsk og engelsk da vi ønsker å profilere oss i Asia også siden 
det jo er vårt nedslagsfelt for misjonen.  
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Julen 2006. Som vanlig så skal vi feste og feire Jesus i Baseco. I år skal 900 barn og godt 
over 150 voksne og unge skal ha sine julekurver og god mat. Så blir det sang, dans, drama og 
musikk. Vi sender bilder og nyheter fra festen på nyåret! 

 
Budsjetter:  Alle budsjetter er levert Misjons avdelingen Levende Ord, og vil for fremtiden 

også bli tilgjengelig i stiftelsen Mercy2Asia. 
 
Til sist:  
Få med dere denne flotte og første videoen om ”deler” av arbeidet vårt i Manila. 
http://www.youtube.com/view_play_list?p=EC06CB560F56B5C9 

 
 
 
Tusen takk for at dere er med oss     

           i arbeidet, og takk for  hyggelig følge  
           i 2006,  

 
Kjersti  og Erik  ;-) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
E-mail to:         
erik.tronrud@mercy2asia.com  

erik@tronrud.net  - kjersti@tronrud.net  
 
Home page:     

http://www.mercy2asia.com  
 

Phone:     
00639209701029   Philippines, Cell phone. 
004740005798       Norway office.  
004795221522       Norway, Cell phone. 

 
Bank:    (vær snill å øremerke alle gaver) 

 
Skandiabanken Norway. 
97102431948:       Mercy2Asia Inc. 
97131347948:       Living Word Mission Inc. 
HSBC Philippines. 
080133440070:     Mercy2Asia. 
 

 
Don’t forget to leave room for God in you’re dreams! 

 


