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Mercy2Asia 2004 
GODT NYTTÅR! 

 

 
 

 

          
Så brant det igjen! Denne gangen gikk det ”bare” 2500 hus.  8 barn døde i flammene! 3 barn til 

døde ett par dager etter, i en barnesykdoms epidemi i telt leiren.  Det brant i mars 2002, mars 2003, 
og nå i januar 2004. Tilsamen 2/3 deler av Baseco i flammer på ca 2 år! 

JULEN 2003: 
Denne julen ble en gedigen fest! Først hadde vi 1 års jubileet for den offisielle etableringen av Mercy2Asia, 

og overtagelsen av ledelsen for arbeidet i Baseco. Stor dag og herlig for oss alle var det med nyoppusset, 
lyst menighetslokale! Nå er det bare toppen å være i rommet…til og med akustikken er blitt bedre. 

Deretter var det jule- fest, mat og gave utdeling og stor- innrykk av gjester. Kids Church satte oppmøte 
rekord med 205 barn på ett møte. Da vi ennå ikke kunne bruke air-con  pga ustabil spenning (trenger en 
trafo.) så satte vi og ny varme rekord ☺ Man kunne stå ute og kjenne varmlufta slå ut!! ALLE familier i 
menigheten fikk fine kurver med mat, ris (for 5 dgr) og snop til jul. ALLE besøkende familier fikk poser 
med ris for julens behov, og ALLE ungene fikk en stor pakke med snop, 1 leke og div nødvendigheter. 

 

            
    250 pop cola, mat og gaver til alle sammen…. MYE jobb, men en FANTASTISK måte å feire jul på! 
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FAMILIEN: 
Også denne julen kunne vi glede oss over storbesøk hjemmefra! Far, Mor og Bror med familie feiret 

sammen med oss både i Baseco, og på ferie øya Boracay en times flytur syd for Manila. Alle stortrivdes og 
drømmer allerede om å dra tilbake til neste år! VELKOMMEN!! 

 

     
Familien får utdelt velkomst og takke- gaver fra Menigheten i Baseco. 

 

    
Jentene våre elsker badeliv og å utforske alt de kommer over. De to eldste dykket litt i julen, og er stolte 

over sine 38 minutter på 6 meters dyp i Sør-Kina havet!!! 
 
BIBELSKOLE: 
 Som tidligere nevnt i våre brev så arbeider vi med en strategi om base bygging. Vår hovedbase for 
misjon skal bli Bangkok. Men også her blir det på et vis en base, om enn bare i form av bolig, et lite kontor 
og skole med internat. Vi er nå i skikkelig sving med innledende samtaler og forberedelser til bibelskolen. 
Misjons leder Olav Rønhovde fra Levende Ord Bergen kom hit til oss 3 oktober for en gjennomgang av 
arbeidet generelt, og for å selv være med på de endelige avgjørelser for de neste steg. Det vi håper på er at 
første kull med elever blir allerede i juni i år. Vi vil i alle fall prøve å få startet selv om vi selvsagt ikke på 
den korte tiden vil kunne gi skolen sin endelige form. 
 Menigheten vi kobler oss til nå har allerede mye erfaring med skoler generelt og har allerede en god 
kontakt hjem til Norge, da bror til  
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Pastoren er pastor i vår Filippinske menighet i Oslo. Spennende! En av utfordringen våre nå er hvor skal 
skolen og internatet være, og selvfølgelig…hvordan fordeles utgiftene? Lærere, fagplaner og stab, visjon, 
program og strategi osv er allerede på plass etter års grundige forberedelser. Igjen sier vi takk til alle som 
har bidratt underveis.  
En ekstra  takk til J.E. Grimstad for at han tok tid til å hjelpe Erik med å rydde opp i og sette ord og navn på 
alt det som hodet og hjertet var fullt av da dette var en helt nytt og friskt. Utdanning, kunnskap og erfaring 
må til selv om en har visjoner!  

 
 

    
Den nye tomta som er vegg i vegg med menighetsbygget.  Her skal det bygges sånn at menigheten blir 
omtrent dobbelt så stor. Den skal huse Kids Church, førskole og det vanlige menighetsarbeidet ellers. 

 

   
En del av kjerne gruppa i arbeidet. Gary, Jaimee, Jessa, Gina og Ebeth, lista er lenger men bildet rommer 
ikke alle! 200 nye stoler med jente og gutte farge er på plass. Gina forkynner og trener barna med alt hun 

har å gi. 
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Familien Albertsen fra Haugesund menigheten i det Norske Levende Ord Nettverket har vært på besøk på 

nyåret for å møte 2 barn som de sponset med skole- gang for noen år tilbake. De fant hverandre, og vi 
konstaterte at alle har det bra i dag. Det ene barnet er ennå i skole, men familien betaler nå selv. Den andre 

er ikke lenger barn (19), og er nylig blitt mamma for 2 gang!. 
Tusen takk til dere for besøket og pengene til ny radiator på bilen…(den bare rett og slett sprakk i bakkene 

en dag!) 
 

I år blir vi å utvide sponsor barn ordningen med ett kull til. De som nå er i 1 klasse støtter vi videre inn i 2 
klasse, samtidig som vi tar opp nye 1 klassinger. Når vår egen skole er i gang vil disse så gå inn i denne. 
Vi arbeider nå videre med start planene for ”førskolen”, samtidig med våre søknader til det offentlige for 

godkjenning av en privat grunnskole og forhåpentligvis også donering av en tomt i Baseco til grunnskolen 
(350 kvm). Tomta vi har i dag holder bare til menigheten og en ”førskole”. 

 
 

      
Tusen takk til Levende Ords medlemmer som samlet inn penger til nytt utstyr til menigheten! Alle her er 
strålende fornøyde etter at vi denne julen fikk så godt som alt på ønskelista vår (julebrevet). Ny PA med 

høytalere, nye trommer, ny TV og Stereo. Bass gitar med forsterker vil bli kjøpt inn snart, og masse 
kjøkken utstyr og stoler til barna er på plass (200stk.) 
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Mat utdelingen fortsetter som i fjor! Vi begynte med 2 søndager i mnd., men nå deler vi ut mat hver søndag! 

Nå er det kvaliteten og mengden mat som skal oppgraderes etter hvert. Ernæringslære, og hygiene 
Står nå på timeplanen til kjøkken gjengen. 

 
TAKK TIL: 
 
Levende Ord Bergen: Alt utstyret til menigheten, og all støtte og bistand ellers til arbeidet og familien. 
Kjerstis Familie: For at de er til, er rause og tålmodige med oss. Støtter sponsor barna, sponser mat 
utdelingen, kjøpte den nye tomten, kjøpte air-con, kjøpte julegaver og ,matkurver til medlemmer i Baseco, 
sponset juleferien…osv…. 
Venner og venners venner:  som rikelig støttet med penger til julefeiringa i Baseco!!!!!! 
Fokus kirken i Drammen: For fast støtte til Baseco, for offer som gikk til bl.a å bygge opp 2 nye hus til 2 
familier etter brannen, samt støtte for 3 mndr husleie til den unge familien som vi har hjulpet med å starte 
egen ris forretning…alt gikk  med i brannen! Familiene fikk også mat og kjøkkenutstyr. 
Våre trofaste støttepartnere: Vi lever og arbeider for fullt så mye vi kan, og med alt vi har….Uten dere 
gikk det ikke! Dere skulle ha vært her en tur og sett selv! TUSEN TAKK! 
Alle som støtter i blant:…..dere er også uunnværlige, og ofte veldig treffsikre ☺ må Gud velsigne dere 
rikelig dette året!!!! 
 
 

 
 

TAKK SKA  DÅKKER HA FOR ÅRET SOM GIKK!! 
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Kjersti and Erik Tronrud 
 
www.tronrud.net 

Norway: 
 
Gullstølsstien 262 
5152 Bønes 
Norway 

Phone:  
 
0047 55220304 
+ 47 95221522 
 

Skandiabanken: 
97102431948 
 

 
Kjersti and Erik Tronrud 
 
E-mail: 
erik@tronrud.net                
tronrud@hotmail.com  
erik.tronrud@mercy2asia.com  

Philippines:  
 
Tronrud 
P.O.Box 084 
4120 Tagaytay city 
Philippines 
 

Phone:   
 
0063 46 4130762       Home 
+ 63 91 87 80 30 28   Erik 
+ 63 91 87 69 18 33    Kjersti 
+ 63 91 72 04 06 91    Kristi Charlotte 
+ 63 91 98 36 20 16    Jeanette 
 

Skandiabanken: 
97102431948 
 
Equitable PCI Bank: 
0489-00364-3      Peso 
2489-00016-7      Dollar 
SWIFT:       PCIBPHMM 
ROUTING: 0001-1-1708849 

 
Fra og med 15 mars i år vil vår bo og post adresse i Filippinene være: 

 
Tronrud 

100 Batangas North, Ayala Alabang Village, Manila 
Philippines 

 
 


