
 

                                                                                               
Hei Kjære familie og venner! 

 
God Sommer til dere alle!! 

 
Mens dere har sommerferie er det skolestart og regntid med tyfoner og oversvømmelser her hos 
oss på Fillipinene . 

Det skrives juli 2002 og vi har ikke latt høre fra oss siden april-mai da vi dro til Norge 
på sommerferie. Vi har vært nødt til å snu kalender året litt på hodet pga. skolene her ute tar 
ferien sin fra påske og til sist i juni når det er den varmeste tiden. 
Vi er tilbake i Fillipinene, og er etter en del viktige forandringer begynt å komme i aktivitet 
igjen. 

 
Ved utsikten til Taal lake og vulkanen. 

 
Ja tenk nå befinner vi oss i Tagaytay 1 ½ times kjøring sør øst for Manila og 7 timer 

fra Olongapo. Byen på fjell ryggen ved Taal lake som har en av verdens minste levende vulkaner 
på en øy midt ute i sjøen.  Tagaytay har det tyngste festet for katolikkene i hele Fillipinene. 
Det er så vidt vi vet 39 stiftelser, retreat sentre, kirker og organisasjoner som eies av 
katolikkene i denne byen. De sitter på alle de beste eiendommene og utøver et kraftig trykk på 
hele regionen. Dette festet har vært her helt siden spanjolene begynte sitt 333 år lange 
”korstog” for paven. 

Det er rart men historien viser at de ”høyeste” områdene er oftest der hvor det bygges 
altere til gudene. Så også her. Her har det vært ikke bare katolikkenes høysete, men også 
ofringer og avgudsdyrkelse til alle tider. Frimurerne er nå også veldig sterke med sin virksomhet 
i dette området. 

Vi tror dette er et strategisk viktig sted å ha base og hovedmenighet. Det er også et 
åndelig sentrum(religiøst), og et område hvor det ikke bare er fattige/ubemidlede som bor. 
Tagatay ser nå ut til å bli et pressområde for rike Manilla boere som trekker utover pga. 
Tetthet og forurensing. 

Allerede på nyåret fikk vi ord fra herren om at vi skulle roe ned aktivitetene i Olongapo, 
og være ”lette på foten”...! Så kom tiltalen om å sjekke ut et område gud hadde talt til oss om 
mens vi ennå var hjemme i Norge. Dette området er provinsen Cavite.  Etter endt rundtur ble 
det rapportert hjem til Norge, og under oppholdet hjemme ble vi i samtaler med Enevald Flåten, 
Olav Rønhovde og Mats Cederstam enige om at arbeidet med å etablere en base med menighet, 
Norsk grunnskole. og egen trenings/pionerskole skulle begynne i Tagaytay city.  

Arbeidet på Fillipinene trenger en solid ”hoved menighet’” som utgangspunkt for all 
virksomhet. Når menigheten får vokse seg sterk så vil visjoner og virksomheter fødes i et  



handlekraftig miljø hvor det er midler til gjennomføring. F.eks arbeid blant fattige...hvordan 
skal det kunne gjøres uten penger? 

Vi ser nå at tiden er inne for Living word å begynne å tenke i PESO også, og ikke bare 
bygge på tanken om Norsk ”spons” og bistand. Fillipinske kristne må få bygge huset selv, ellers 
så vil de aldri kunne gi sitt hjerte helt og fullt i arbeidet da det for dem da alltid vil være 
utenlandsk ministry! Bygger man selv så tar man bedre vare på huset!!! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                 Manilas gater flommer over pga. Tyfoner og dreneringer fulle av søppel. 
 
For å få til flytting  på noen få uker mellom ankomsten  til Olongapo 2 juni og 

skolestarten til barna 17 juni, så måtte det skje mange undere underveis . Bønnesvarene 
nærmest måtte stille seg i kø for at  det skulle lykkes for oss.   
Som for eksempel skoleplass i en skikkelig skole for barna, og nytt hus, penger til flyttebil, 
forskudd på husleie og depositum + + . Det siste er løst via bl.a forskudd på lønna til Erik, så nå 
har ikke han lønn før i mars neste år. Vel vi fant et hus, men det viste seg at eieren var 
utenlands til 14 juni, og vi skulle ut av det gamle huset den 15  ;-)   

Den 15 kom og vi hadde alt i boks, Kjersti og barna med hushjelp, bikkjer og fugler hev 
seg i flyttinga og reiste. Men hvor var Erik, jo han var på convention og styremøter  en dags 
reise unna med bil og fly.... men han klarte seg bra uten familien den helgen heldigvis !!!! ;-) 

Oppi alt dette så har vi endelig etter flerfoldige turer med leiebil til Manila klart å få 
vårt misjonær visum. Så nå kan vi slappe av litt et år og konsentrere oss mere om misjon enn 
visum og lange køer. 
 

Barna har nå begynt på internasjonal skole, så tiden med ACE og hjemmeskole er nå 
over. Det er ”adventistenes internasjonale intstitut for advanced studies”, (AIIAS) som driver 
skolen og den har alle linjer fra barneskole til avanserte studier. Vi opplever å ha vært veldig 
heldige som fikk plass til barna på dene skolen som først og fremst er forbeholdt barna til 
studenter innenfor adventist samfunnet.  

Ungene er i full gang med skolen fra 08 til 16:00. Det følger mange utfordringer ved 
det å starte på ny skole hvor all undernisning og lekser skal gjøres på engelsk. Kristi Charlotte 
har startet i 4 klasse. Jeanette går i en egen engelsk klasse, men skal opp i 3 til høsten. Lene 
Cecilie går foreløpig i 1 klasse, men kommer vel til å begynne i 2 til høsten når hun forstår 
bedre engelsk. 
De begynte på skole 17 juni 2 uker etter offisiell skolestart, og mor og far har byttet på å 
være i klassene deres hver dag i 3 uker for å støttet de i den første vanskelige tiden der alt 
foregår på engelsk.  

Vi har noen tapre jenter som ikke klager mye til tross for hyppige flyttinger og store 
forandringer. Fra høsten skal barna også ha Norsk fagene hjemme i tillegg til skolen. 

 



 
 

Barna har nok slitt MYE denne tiden for å henge på, men det har vært nødvendig. Kristi 
Charlotte og Jeanette har til tider gjort lekser til 9 og halv ti på kvelden for å henge på.  Noen 
ganger er det opp halv seks for å plugge gloser !!!  

Skolen er internasjonal, med studenter/barn fra 16 nasjoner, og hver nasjon har en uke 
der det læres bort de vanligste ord og høflighets fraser osv. Kjersti har undervist i Norsk en 
hel uke på skolen, og avsluttet med noen timer om Norge. 
Så nå har Kjersti forsøkt seg som lærer på barneskolen og har måttet undervise på engelsk, så 
her får vi prøvd oss. 
 
Det regner mye for tiden og vi oppdaget fort at Støvler og regn hadde vi elegant lagt igjen 
hjemme i bestrebelsene på vekt begrensning i bagasjen. Det skulle vise seg å ikke være lett å 
finne nytt.......vi leter og ber fremdeles. Men heldigvis så regner det nå  bare varmt vann her 
hos oss ;-) 
 
LIVING WORD PHILIPPINES: 

Midlene som til nå har kommet fra Norge strekker ikke til livsopphold for de mest 
sentrale Fillipinske  lederne våre engang, og vi har sett oss nødt til å for en tid  legge ned barne 
arbeidet vårt, og søndagens matutdeling i menigheten vår  i Baseco, midt i slummen i Manilas 
havneområde. 

Det er rett og slett ikke nok penger til dette og drift av menigheten samtidig. Og uten 
en menighet i ryggen vil vi ikke kunne klare å holde noe som helst i gang.  
Vi arbeider derfor videre for en tid med bare søndagsmøter, bibelgrupper og et rekrutterings 
arbeid blant ungdom. Baseco får en ny ”midlertidig” pastor fra en annen av våre menigheter i 
Manilla. Denne pastoren vil for en tid måtte betjene både Baseco og sin egen menighet i 
Baclaran. Basecos forrige pastor kommer til Tagaytay for å hjelpe til med administrasjons og 
planleggings arbeid for virksomheten videre.  

Vår tredje Manila menighet i Pasay blir avviklet og pastoren der vil drive videre på egen 
hånd under et annet navn og ikke assosiert med oss. 
Arbeidet med menigheten på Leyte, en provins i syd blir omstrukturert, og også der blir det noe 
flytting på lederne. Arbeidet fortsetter ut året som et fellesskap med husgrupper og 
søndagsmøte i et ferie hus som vår vise pres i  styret Eva Abdou lar oss få låne. Elisabeth, Eva 
Abdous, og Nancy Cederstams søster vil lede arbeidet her, men det blir  uten pastor inntil 
videre. Den gamle menigheten blir i sine lokaler men under et annet navn og ikke assosiert med 
L.W.M.inc. 
 

Samtalene våre med ledelsen hjemme i Norge var kjempe oppmuntrende og vi har fått en 
fantastisk støtte fra menigheten vår. Vi er nå i full gang med forberedelser til første kull elever 
som vi håper blir på 20 stykker og etter planen skal starte i November. Men allerede fra neste 
uke får vi en som skal i personlig trening, så kommer en til........ så er vi er nok i gang på et 
vis også før november. Vi må uansett arbeide hardt for å finne og trene medarbeidere til  skolen 
før den offisielleåpningen. 



 
SUBIC OG OLOLONGAPO:   

Olongapo og Subic vil fortsatt være viktig for oss, men vi skal ikke bo der eller bygge 
basen der slik vi har tenkt tidligere. Via lokale pastorer og ledere vil vi likevel arbeide med 
undervisning og trening, og Ayetas folket vil vi fremdeles arbeide med ettersom Gud leder oss 
videre..  
 
VÅR VISJON LITT FORKORTET OG SETT UTIFRA EN 3 ÅRS PLAN: 

Via samarbeid med lokale menigheter på de stedene Gud leder oss til vil vi ha små 
korstog, bønn,dans, sang,  undervisning og filmvisninger på storskjermer mm.  Der hvor vi får 
klar sanksjon vil vi etablere så kalte” coffe.house ministries” med enkel servering, hvor vi holder 
bibelgrupper og etterhvert søndagsmøter. Pioner elever eller andre som knytter seg til oss på 
heltid vil bli utplassert på disse kafeene og skal drive de i et år.  

Er det etter ett år fulle bibelgrupper og 30 – 50 overgitte mennesker som kommer på 
søndagene så vil vi etablere en menighet i eller utifra kafeen. Dette skal foregå på flere steder 
samtidig alt avhengig av hvor mange elever som etter skolen vil gi seg til vår visjon. Disse 
stedene vil da også selvfølgelig fungere som en del av praksis undervisningen på skolen, og vil få 
besøk av neste årskull med elever osv. 

Kafe profilen vil også om stedet drives fornuftig og etter Guds vilje også kunne gi et lite 
bidrag til både livsopphold for de som driver det, og kunne gi arbeidet et økonomisk grunnlag og 
forhåpnetligvis gjøre at de i seg selv er bærekraftig som ministry. 

FØRSTE SKRITT: 
Vi kjøper tomt, og setter opp menighetsbygg, skolene, internat og boliger.  

Evnt. Så leier vi byggninger for en periode. 
Vi arbeider lokalt med evangelisering og bygger opp cellegruppe, holder søndags samlinger, små 
seminarer og skal starte ALPHA klasser. 
Alle i skolens stab inkl. elevene forplikter seg til å være  delaktig i   menighetens aktiviteter, 
fellesskap, møter og undervisning. 
 
”Så om du sitter der hjemme og vet med deg selv at dette vil du være med på. Hjertet banker 
og du elsker å undervise, veilede og trene unge voksne (ungdom), spille, synge eller 
”dramatisere”, om du er stinn av gryn eller om ” tros begeret” flyter over.... Ja så kom hit og 
sjekk ut gavene og talentet ditt. Vi skal bygge skole og menighet, og Frimodig vil vi si:   Vi 
trenger deg, og kansje trenger du oss?!!   KOM! ” 
 
Stå sammen med oss i bønn om at det Gud har vist oss skal bli virkelighet. Det er bare han som 
kan kan føre dette frem til suksess. 

 
Et koselig hus med kjempefin felles hage. Det er faktisk fisk i dammen også! 

 
 



BUDSJETTER: 
UT: 
Husleie:  4.000,- (Tagaytay er et dyrt sted).  
Strøm+vann:   1.000.- 
Telefoni/nett: 1.000,- 
Skole utg: 3.000,- 
Transport:  1.500,- 
Mat\ div: 3.000,- 
Hushjelp:   600,- 
1/10:  1.000,- 
TOTALT:     14.100,- N.kr. 
INN: 
Lønn:  3.000,- 
Barnetrygd: 2.400,- 
Støttepartere: 5.000,- 
TOTALT:      10.400,-          
BALANSE:  3.700,- i underskudd.    (før evt. Utgifter til Bil) 
    Vi fikk 40.000,- peso fra menigheten til vårt 9G (misjonær) visa, men det har til nå kostet oss nesten 60.000,- peso. = 
20.000,- peso i underbalanse. 
Støtten fra levende ord er allerede brukt til forskudd og depositum på hus. Lønn mottas igjen f.o.m  mars 2002. 
Vi har søkt utdannings kontoret om støtte for undervisning av barna.  
Beregnet økonomisk behov for familien når vi får bil og skal arbeide med team i tillegg er ca. 18.600,- 
 

JA livet er fullt av overraskelser!!! Og vi fryder oss over det, selvom det av og til kan 
bli litt for spennende..........  

Vår kjære venn JoJo kommer til Norge 22 august for å gå på pionerskolen på Levende 
Ord i Bergen. Ser du en Filippiner med svart hår og brune øyne – så vær så snill å vær grei med 
ham!!!!!! Ta kontakt , han er kjempe sosial!!!!!! 
 

I går var huset fylt av 9 pastorer som ønsker oss velkommen i det arbeide som Gud har 
gitt oss å gjøre. Utrolig hvordan Gud åpner dører og sender mennesker i vår veg. Vi priste 
Herren og ba med og for hverandre før de trøkka seg sammen inn i en liten Toyota. Jeg tror 
roll-on reklamen har gjort sitt virke her i Filippinene: ” Det er alltid plass for en som bruker 
sterilan.....”  Vi har også blitt invitert til ulike bønnegrupper og andre nystartede menigheter, 
hvor vi har fått være med å betjene mennesker.  
 

Vi har store forventninger til Gud og opplever han er kjempe god mot oss mitt i de 
sterke tyfonene med vrengte parraplyer og våte sokker........... 
Må Gud , vår kjære Far, være med dere alle i sommer Norge!!!!!!! Husk: solfaktor!!!! 
God klem fra oss Tronrudene. 

 
 Levende Ord Bibelsenter Bergen, og  Living Word Missions inc. Philippines 

 
Adr.  Tronrud 

P.o.box: 084 
4120 Tagatay city 
Philippines 
 
Cellphone: +639187803028 

e-mail: erik@tronrud.net - tronrud@hotmail.com - erik.tronrud@mercy2asia.com 
www.mercy2asia.com - www.tronrud.net 

  
Skandiabanken: 97102431948 
 


