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HEI ALLE SAMMEN!!! I skrivende stund har jeg funnet meg en egen krok på stranda 
for å få fred.( Erik skriver, fyller inn, og retter på dataen.).Jeg har ikke fått skrevet mange 
linjene før 5 unge gutter ( gatebarn?) prøver å sjarmere meg for å få penger til noe mat. 
Vi prater sammen, de på stotrende engelsk, og jeg med mine få setninger på tagalog. De 
kom igjennom med sjarm offensiven og forsvant glade og dansende bortover stranda og 
sendte” flyge kyss” etter å ha mottatt 5 peso ( 1 krone!!) hver. Ja, det er ikke mye som 
skal til for å glede dem og gi de noe å bite i !!!!   
 
Et Ywam team ( Ungdom i oppdrag.) som spesielt hadde bedt om å få ha praksis med 
oss!!?? ble med oss 3 dager opp i fjellet for å besøke en ny Ayetas landsby. Pastor Tony, 
ett nytt bekjentskap som inviterte oss med, har arbeidet i denne stammen i over 10 år.  
 
Vi deltok i bryllup med 5 par som ble viet samtidig. Teamet sang og var med å be for de 
nygifte. Erik holdt en  appell om ekteskapet før vielsen startet. 
En annen dag vitnet, preket, sang og ba vi for syke. En kvinne med plagsom hud lidelse 
på magen og brystet, ble momentant helbredet.  



 

   
 Brude parene og Past. Tony i lovprisning       Erik holder en appell for ekteparene 
 
Vi tok også med oss de 10 Ywam,erne til menigheten vår i Baseco  Et slum område i 
Manila med over 70.000 mennesker. Manila mest farlige Barrangay (distrikt) der folk 
drepes stadig vekk.  Vi hadde med barna våre denne gangen, men de overnattet hos noen 
venner et  annet sted i Manila .Vi hadde forresten fått 3-4 ekstra politi/barrangay vakter 
denne helgen pga. vårt store innrykk og den siste ukens voldsherjinger. 
Det finnes bare 3 menigheter her: 1 katolsk, en koreansk  ?? og vår egen lille menighet. 
Så det er nok å henge seg på for den som vil ut i tjeneste. 
 

                   
Kjersti og noen barn på Moloen som går ut i Manila havn fra Baseco 

 
Vi dro inn i Baseco med stor frimodighet. Det ble et sterkt møte med pastor paret Asio og 
deres flokk. Her drives det menighet, evangelisering og barnearbeid med førskole. 
Førskolen har ”graduation day” 20 mars og Erik skal tale til foreldre og representanter fra 
det ”offentlige ” Baseco. 
 
Alle så nær som Fru Tronrud og barna ble innlosjert på gulvet i kirka og sov faktisk godt 
selv om det var midt i en av sør-øst Asias verste ghettoer. Men som vi har lært og erfart… 
der hvor det er som mørkest skinner lyset desto klarere. 
 
 
 



 

Vi fikk være med på noen blodige hanekamper…Erik tapte noen små pesoer på den røde 
som døde! og ble så snurt at han kunne ha drept ”kyllingen” selv, som han så fromt sa 
det! 
 

 
Dette driver de med hver uke hele året i håp om noen få pesos!! 

 
På møtene i kirken ble flere frelst, og mange ånds døpt og fikk umiddelbart sin tungetale 
forløst. En av de som ble frelst skulle bare noen dager etter til Saudi -Arabia som 
husarbeider (lykken for mange Fillipinere), vi får håpe han blir et kraftig vitne for Jesus 
på jobben… han fikk spesielt mye forbønn ! 
Etter møtene var det matutdeling til barn og voksne som sokner til menigheten. 
 
YWAM teamet var i storslag på denne turen og sa senere at dette hadde vært 
høydepunktet på hele DTS,en. De sto på med dans og drama, herlige vitnesbyrd og 
frimodige ytringer/manifestasjoner når vi var samlet i bønn. 
 

               
Baseco gutter med Manila i bakgrunnen         Hardt arbeidende krabbefisker i Baseco 
 
Magne Johansen fra menigheten vår i Bergen, som nå har vært her siden november, fikk 
også et sterkt møte med sin Far i himmelen og opplevde et personlig gjennombrudd i sitt 
Guds liv. Han vitnet så hele forsamlingen ble grepet, og det var et utrolig sterkt nærvar av 
den Hellige Ånd i rommet!! 
 



 

 
                                    Magne Johansen i gang med vitnesbyrd 
 
Lederundervisningen: 
I menigheten i Subic går vi videre i vår undervisningsserie om emner relatert til den 
Hellige Ånd og hans virkninger/hensikt i menigheten og for den enkelte troende. Gud 
stadfester hele veien sitt ord og mange av deltakerne har fått ett nytt Guds liv .Et 
formalistisk og legalistisk Guds syn har måttet vike plassen for en LEVENDE tro. Opptil 
10 stk. er nå blitt ånds døpte og har fått smake litt på nådegavene  i sitt eget liv. Vi trener 
de i bønn så det rent ryker etter!! Pastorparet er i farta som aldri før og vi hører ofte om 
helbredelser og folk som blir frelst i husgruppene. Vi takker gud og tror vi har fått lov til 
å være med på å se menigheten virkelig blomstre etter en tøff tid som de tidligere har 
vært gjennom.  
 
Familien: 
Vi har bestemt oss for å søke de tapre misjonær barna våre  inn i Fillipinsk skole. Det er 
en ny Montesorri skole med undervisning bare på engelsk. Dette betyr i praksis at vi nå 
må snu året vårt nesten opp ned da skolen til barna tar sommerferie nå snart, og starter 
opp igjen i juni.  
 
Her vil vi be om forbønn fra alle ivrige lesere da vi ikke har fått tildelt skoleplassene 
ennå, og heller ikke har funnet plass på fly hjem i april som vi da må gjøre for å få besøkt 
hjemlandet før skolestart. De opprinnelige billettene våre er i juni og alle tidligere 
avganger er fullbooket.  
Blir det ikke skoleplasser må vi ta 1 år til med hjemmeskole for barna og trenger da en ny 
lærer da Monica reiser hjem igjen i juni.!!!  
 
Hvordan det enn blir, så gleder vi oss til å komme hjem en tur , for å treffe familie, 
venner og menighet. Turen hjem blir i år bare ca. 6 uker så vi legger opp til tett  program 
for å få gjort unna alle viktige gjøremål. 



 

 
Kjersti, barna våre og noen ywam,ere i banca båten på en badetur! 

 
Tusen takk til dere alle faste bønne og giver partnere. Dere  og de som spontant og i 
”ledelse” har satt inn penger, har sørget for at vi har klart forpliktelser og daglige 
utfordringer ute på ”feltet”. Vi opplever stadig at det har kommet kroner akkurat på 
forfallsdato….sterkt å oppleve, troen har fått ny kraft! 
 
Vær gjerne med å be for: 

• Nye arbeidere til bibelskolen, Evangelisering, Barnearbeid, Menighets arbeid 
• 1 pastor par (Manuell og Lydia) som skal til Pionerskolen i Norge trenger billetter 

og lommepenger. De har fått tildelt stipend fra Levende ord for skoleutgiftene, og 
losji/mat.  

• Visdom og ledelse slik at vi bygger ”mercy2asia” slik Gud vil at det skal være. 
• Lærer til barna våre. 
• Barna: at de skal få oppleve at det å følge mamma og pappas kall ikke bare skal 

være et savn etter sine norske venninner.  
 
Ellers så opplever vi faktisk å være på rett sted til rett tid i forhold til Guds plan og 
hensikt med vårt liv, selv om man alltid skulle likt og sett mer av detaljene i planen 
hans fremover  ;-) 
Vi hadde en herlig avslutnings kveld med ywam teamet hjemme hos oss før de reiste. 
Erik underviste om kall og overgivelse. Det røsket å reiv da vi senere ba for hele 
teamet. Helt klart retnings givende og opplysende for flere på teamet. Den under bare 
Hellige Ånd kom på besøk i stua igjen. Herlig!!!!! 
 
Det var alt for denne gang vi kommer med mer nytt igjen neste måned !  
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