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Det var ikke akkurat dette vi hadde forventet oss da vi ropte til HERREN om at Han Måtte sende sin ild...... 
 

           
Marit forteller om det som hendte den 6 mars klokka 7 på kvelden : 

 
                      BRANN – BRANN !!!!!  Det første jeg tenkte da folk ROPTE brann var at det var langt borte 
fra oss – ufarlig – og lett å slukke. Jeg var i underetasjen og matet Kaleb, kirke bikkja vår. Strømmen gikk og 
det ble svart som natten! Gina ropte på en blanding av Engelsk og Tagalog at jeg måtte komme opp å pakke 
med det viktigste. Jeg famlet rundt og slang ned i trillebaggen det som var nærmest. Da vi endelig kom oss ut 
av porten, gikk noen av oss den ene vegen som vi pleide, men det var der brannen var, kun 3 hus fra oss!! 

Vi ropte til hverandre og kom av sted en enklere veg som Lorna kona til Pastor Asio kjente. De 
mørkelakte smugene var tettpakket av familier på flukt fra brannen. Skremte stemmer ropte på hverandre og 
på barn de hadde mistet i vrimmelen. Det ble funnet 2 døde nedtrampete små barn i sølen etter brannen... 
Stakkars mødre. Fedrene tok seg mer av elektriske artikler og kamp- hanene sine enn det å hjelpe kone og 
barn trygt ut av brannomerådet....TRAGISK!  

Etterhvert kom vi oss til  ”Miami Beach” ! Det kunne se ut som om hele stranden var pakket med 
tusenvis av folk med alt det de eide. Et annet problem var at tidevannet steg og vi sto med beina i vann... Vi 
kunne ikke flytte oss – stranden var ”pakka” ! Vi bad intenst i flere timer – brannen slukket kl 12 på natta – 
Den hadde slukt flere hundre hus- og etterlatt flere tusen husløse!!!! Det som stod igjen var menigheten vår 
og en gruppa hus rundt.... Det kom nemlig i siste sekund en brannbåt som pumpet opp sjøvann for å stoppe 
brannen... Pastor Asio meldte seg frivillig til branntjeneste og stod på menighetstaket med en stor lommelykt 
og dirigerte de kraftige vann slangene ..... og Brannen ble slukket!!!!!!  

Vi opplevde virkelig englevakt!!!  Det viste seg at flere hadde benyttet denne situasjonen til å plyndre 
og stjele. 4 banditter hadde prøvd å komme inn i 2 etasje i menigheten vår, men naboen vår som ikke turde 
forlate butikken, hadde en revolver som han hadde truet dem med...... Det var enorme mengder med sjøvann i 
menigheten vår, men ikke EN ting var blitt stjålet eller ødelagt...... Menigheten vår hadde englevakt!!!  Men 
flere i menigheten mistet ALT de eide, men heldigvis INGEN menneskeliv gilkk tapt !!!!            

 I etter tid kan vi se at mye har forandret seg!!! Folk i menigheten hjelper hverandre, bor 
sammenklemt, og har fått midlertidig tak over hodet... Troen blir prøvd og den holder!!  Vi samlet ”pesosene” vi 
hadde og kjøpte inn ris, nuddler og såpe mm og gav bort tøy til de husløse i menigheten. De husløse familiene 
fikk ekstra slik at de også kunne dele ut mat til de hjemløse og sultne ”ufrelste” naboene sine... Dette var 



STOR suksess da de fleste bare tenker på  seg selv og ikke forventet at det var noen som var villig til å gi av 
det lille de hadde....Dette gjorde inntrykk på de ”ufrelste” i nabolaget rundt kirken!!!! 
  

 
Kristi Charlotte, Jeanette og Lene Cecilie deler ut av klærne sine til  barna i menigheten. 

  
Jeg tror giverne var like så glade som mottakerne som løp å skiftet på seg det nye tøyet de hadde 

fått. Jenta ved siden av Kjersti har alt skiftet til kjolen hun fikk av Jeanette. 
 

        
Jojo og Kåre deler ut mat til de hjemløse etter brannen......... 

 
Etter brannen fikk vi vite at myndighetene planlegger å svi av resten av området, da de ønsker å lage 

en subdivision av hele området. De vil gi hver hustand et lån på 25 år slik at de  kan bygge opp et lite hus på en 
liten tomt. Pga dette så vi oss nødt for å evakuere pastorparet Asio og Lorna til Tagaytay. 



 
            Paret utenfor sitt hjem som de flyttet inn i den 15 mars. 

 
Her trives de godt med frisk luft og her kan de samle opp  krefter til  nye ” tokt” i Baseco. Gjennom 

omorganisering av menighetsarbeidet er vi nå istand til å kjøre for fult i Baseco. 
 
Kåre og Marit fra pionerkurset i Bergen drar hjem  på søndag den 30 mars, så vi hadde stor fest i 

menigheten vår i Baseco sist helg!! De har vært med og gjort en kjempe-jobb i Baseco. Da Erik gikk inn som 
leder for dette arbeidet i Baseco i Februar var det bare 20-30 personer på møtene. Nå 2 mnd etter var det 
rundt 60-70 barn og rundt 80 voksne på søndagsmøtet!! 

 
Et positivt problem: Menighetslokalet vårt er  SPRENGFULT!!!! Vi MÅ utvide !!!!! 
  

Vi har allerede penger til å kjøpe en liten nabo tomt,  og tegningene er klare, men vi må se an 
situasjonen litt..... En ting er hvertfall sikkert her må husene være i stål og betong ellers så varer de ikke 
lenge.  
                                                                                  

    
Pastor Asio og de 3 sølv-strupene synger søndagsmøtet inn...og Pastor fruen Lorna i full sving på barne-møtet. 

 
 

 



   
   Her var det ikke plass til en liten fot til på barnemøtet..           Matutdeling til barna på barnemøtet........ 
 
       

 
Marit deler ut bilder som hun har malt selv. 

 
Denne kvinnen var nyfrelst og hadde åpnet sitt hjem for bibelstudie. Hun sluttet momentant med å 

drikke og røyke etter at hun hadde tatt imot Jesus. Hun har også fått tilbake sitt syn , slik at hun nå kan 
lese!!!! ( for dere som undret på om det var Elvis som står der i bakgrunnen så må jeg nok skuffe dere .... det 
er nemlig Pastor Asio....) 
                    



 
Jojo ber for 19 personer som ville ta imot Jesus etter møtet , Disse er en frukt av at  teamet har vært ute og delt de 

Glade Nyhetene om Jesus. 
 

 
Her er Jojo, Gina, og Kåre i et ”vanlig” Baseco- hjem på ” Miami Beach” og deler Guds ord med dem. 

 
I dette omerådet gikk teamet vårt frimodig frem med evangeliet – et omeråde som ikke engang 

Filippinerne ønsker å gå inn i pga all kriminaliteten . Dette erfarte også Gina og Kåre for de måtte løpe så 
slippersene og søla skvatt etter at en av mennene trakk kniv mot Kåre...   De fleste nyfrelste er fra dette 
forhatte omerådet...... 
           Vær med å be for oss og menigheten i Baseco slik at vi kan utvide dette arbeidet som planlagt. Og at vi 
kan bli et MEKTIG vitnesbyrd i dette ” håpløse” området hvor Gud KAN og VIL forvandle et hvert menneske 
som helhjertet tar imot Ham!!!! Jesus har brutt syndens, fattigdommens og sykdommens forbannelse på 
korset!!!!! Og DETTE evangeliet er Guds KRAFT til frelse og utfrielse for HVER den som TROR!!!!!!! Vi vil se en 
en sunn og sterk menighet midt i helvetes forgård!!! 
           Her i dette omerådet er man 110 % avhengig av Gud – Hans beskyttelse – Hans kraft- Hans forsørgning 
mm.!!! 
 
           Ellers så har vi noen spennende planer på gang når det gjelder skolegang for misjonær-barn...... Så er 
du lærer – singel eller gift og har 8 barn- så ikke nøl om du kjenner misjonsfoten begynner å steppe - KOM 
DEG TIL FILLIPINENE og hjelp oss i arbeidet her!!! 



           Og vi trenger MANGE andre arbeidere til misjonen her på Fillipinene som nå består av menigheten i 
Baseco, arbeidet blant pygmeene, og oppbyggingen av en base med menighet og bibelskole her i Tagaytay. 
           Den 1 april setter også vi kursen hjem til Norge og påskefjellet!!! Vi blir i Norge i 8 uker!!! Da håper vi 
at vi kan treffe alle dere der hjemme som har så trofast stått med oss gjennom dette året!!!!  
TUUUUUSEN TAKK!!!!!  Det har vært et år av det meste og en lærer bare mer og mer å stole på Gud og Hans 
fantastiske trofasthet!!!! 
 

Mange gode klemmer fra oss:  
 

Kristi Charlotte, Jeanette, Lene Cecilie, Chico, Chiela, Erik og Kjersti. 
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