
  

Vårt arbeid på Filippinene  og i sør-øst asia vil fra nå av 
ha navnet MERCY2ASIA.                           

Navnet er det samme som på vår internettside og sier vel i 
grunn det meste om virksomhetens mål og hensikt.

Mercy2asia er Levende ord i Bergens arbeide på Filippinene 
og drives i samarbeid med Living Word missions inc. som 
ledes av Mats og Nancy Cederstam. 
Mercy2asia vil ha sin base i Olongapo city ca. 4 timers  biltur 
fra Manila.

Vi i Familien Tronrud vil flytte ut 15 august i år for å 
etablere oss med hus og barnas skole mm. I løpet av vinteren 
2001-2002 starter vi forberedelsene til det som skal bli 
Mercy2asia staff training school. 

Skolen vil i hovedsak være for Filippinske elever, men elever 
fra Pionerskolen i Bergen eller tilsvarende vil kunne søke seg 
til praksis ved skolen.

Vår adresse:
Tronrud
Gullstølsstien 262
5152 Bønes 
Norway

Tlf-fax: 0047 55220304
            : 0047 55988889

Mtlf:       +47 95221522
Mfax:     +47 95587238
E-fax:   0047 85022821
E-mail: erik@tronrud.net            
 erik.tronrud@mercy2asia.com

Homepage:
www.tronrud.net 
www.mercy2asia.com
http://home.online.no/~e-tronru

Bank: Skandiabanken. 97102431948
           Kreditkassen.     60111197272
           Postbanken.       05408350974
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Er du en som kjenner at det napper i misjonshjertet men ikke kan reise 
ut selv så fortvil ikke vi trenger en som kan være med å dra i gang en 
støtte gruppe for Mercy2asia her hjemme. Er du flink til å  å organisere, 
skrive og snakke med folk så er vi glade for all den assistanse vi kan få 
hjemmefra. Har du gode råd og ideer så ta kontakt.

Våre økonomiske behov er på nivå med andre vi kjenner som arbeider 
i asia og vi har for det neste året budsjettert med ca. 18.600,- pr.mnd.          
(= 90 stk. gir 200,- pr-mnd) og det er helt nøkterne tall for en familie på 5 
med ”guvernante” vi antar at det skal holde til etableringsfasen.
 
Budsjetter for etablering av skole og byggingen av misjonsbasen får vi 
ta i et senere nyhetsbrev ;-)
Det skal på sikt skaffes tomt med bygninger, bil, møbler og kontor utstyr. 
Landet er et øysamfunn og det blir mye reising med bil, ferge og fly for å 
nå ut til de byene Gud vil vi skal virke i. 

Vi skal ha ukentlig kontakt med barnas skole i Norge på e-mail og 
internet  så vi må ha telefon linje og internett tilknyttning i huset. Ja 
behovene vil vel være mye lik de man har i hjemlandet. 

                        VÆR MED OG BE.....

Barnas ”nannie” Noonie ......... fra vår første tur ut ønsker oss og 
alle andre en god tur ut og videre med Herren GUD.

Som en del av dere allerede vet så var vi 4 mnd på Filippinene i 1998 
noe som for oss ble en livsforvandlende opplevelse vi aldri kommer til 
å glemme.
Vi ble så betatt av dette folket og landet at hjertet vårt ble igjen der ute. 
Erik reiste ut igjen tur i Nov. 2000 for å ha samtaler med bla. Ungdom 
i oppdrag om et mulig samarbeid, Da ble han nesten igjen der  ute 
sammen med hjertet ;-) 

Vi har snakket og bedt mye om dette de siste årene og er kommet 
til den konklusjon at det er Gud somvirker på oss til  å reise ut som 
misjonærer.
Det vi så tror vår oppgave bla. vil bestå i blir å bygge en misjonsbase 
med bibelskole og ”skole for misjonær barna”. Bibelskolen vil i hoved-
sak ta for seg trening av Filippinsk ”staff/ledere” til å nå ut med evange-
liet både i Filllippinene og sørøst asia forøvrig.

Evangelisering er noe vi alltid har vært opptatt av nå, skal vi sette det 
hele i system, bruke erfaringen vår og gi det videre til andre.

Nordmenn som kommer ut i ”praksis” vil få en smakebit på misjons livet 
i trygge omgivelser mens de får den undervisning og trening de behøver 
for å kunne ta skrittet ut i misjon på egenhånd senere.
Det blir med andre ord en aktiv base med alt hva det innebærer av 
oppgaver, utfordringer, byggninger og penger osv.

Erik har sagt opp jobben i Maritastiftelsen etter mange år og arbeider nå 
på heltid med prosjektet som nå altså heter Mercy2asia.



Oppmuntring og forbønn fra menighet, familie og venner klarer vi 
oss ikke uten!!!

Om noen ønsker å være med ut eller bidra på annet vis så ring gjerne 
eller skriv noen ord til oss behovene er mange både hjemme og ute og
husk at DU er viktig for Gud, og at din innsats trengs!

Vil du bare komme på besøk så er det også mulig og veldig hyggelig!!

Vi tror at det er bruk for og plass til alle i Guds rike, og i hans arbeid med 
å spre det gode budskapet.  

Noe av det vi trenger aller mest nå i startfasen er forbedere, noen som 
vil være lærere for barna til de som etterhvert blir en del av basen, og 
hjelp til å etablere en bærekraftig økonomi. Alle gode råd tas imot med 
takk !!  ;-)

   EGNE BEHOV OG ØKONOMI

         Monica Kaldefoss
     Barnas lærer 2001- 2002

Fokus:
Vil i de nærmeste årene rettes mot India, Kina og midt-østen. I disse 
områdene bor 1/3 av jordens befolkning, men  bare et fåtall av disse 
er kristne.
 Europa er også en høyst aktuell misjonsmark. I Europa finns det 
25000 byer og steder uten en levende menighet. Menigheten vår har også 
satt seg som mål å i løpet av de neste 5 årene starte 50 nye bibelskoler 
rundt om i verden. Skolen skal ha min. 100 elever hver i løpet av 3 år.
”Vi satser på at vår skole blir en av disse 50”.

 Rehabiliteringssenteret til våre venner Åsmund og Melanie 
Ørjasæther i ungdom i oppdrag er i Olongapo og vi kan ikke annet enn 
bli glad i disse kvinnene og barna deres. Sist vi var ute fikk Kjersti be 
med en kvinne fra ”barene” som  nå er frelst og bor på dette senteret.

   Vi har tilbud om å ha misjonær barna på skolen (ACE) som drives av 
dette seneteret. Elevene ved treningsskolen vår vil også kunne få ha deler 
av sin praksis i dette arbeidet og får da også være med på oppsøkende 
evangelisering på barene der disse kvinnene jobber.

   I byen Olongapo er det nå mange menigheter som har behov for 
undervisning og trening av ledere og staben deres så vi satser på å 
etablere et ”seminar” der vi flere ganger i året holder undervisning for 
byens menigheter med både nasjonale og utenlandske lærere. 

   Vel det er mye som skal gjøres og mange behov som skal møtes.....og 
menighets planting skal det også bli etterhvert, bare ikke i Olongapo!

   Så som dere skjønner så har vi stort behov for medarbeidere med alle 
deres talenter så det er bare å melde seg hvis du har kjent ”kallet”. 
   Er du en aktiv beder så vær gjerne med å be for økonomien vår også 
mens du ber om mange frelste på Filippinene!

    Erik Tronrud underviser på en bibelskole i Bataan 



FRA ØST TIL VEST
Som sagt så har vi satt i gang mange prosesser, bla. så har vi solgt huset 
vårt i Drøbak noe vi nesten ikke hadde råd til å la være pga. den store 
verdiøkningen i eiendoms markedet. 
Uken etter fikk vi kjøpt et hus på Bønes 10 min. gang avstand fra 
Levende Ord.
Helt ideelt for oss som skulle ha hele familien i skole og barnehage i 
menigheten. Så er  spørsmålet om man får anledning til å beholde huset 
og samtidig være misjonærer. 
Vi vil gjerne fortsette å bo på Bønes da barna våre er registrert i skolen 
der og har behov av en trygg Norsk base hvor de har venner og alltid 
kjenner seg igjen. Huset vil vi leie ut til bibelskole elever  sånn at det er 
ledig for oss om sommerene. 

Skal du selv på bibelskole eller kjenner noen som skal så ta gjerne kontakt 
for en prat om leie av et ”drømmehus” med Bergens beste utsikt.

Dette huset er forøvrig så langt også vår eneste ”økonomi” vi er allerede 
misjonærer og skal leve av huset vårt og den støtten Gud gir oss via 
barnetrygd, evnt. statsstøtte, enkeltmennesker, og menigheter.

Pionerskolen som Kjersti og  jeg har gått på i menigheten er en 3 mnd. 
ledertrening for pastorer, ledere og misjonærer. Denne skolen er veldig 
lik den vi selv skal starte på Filippinene. 

For de som kjenner litt til misjon og det å starte nye prosjekter så er det 
ikke noe nytt at dette koster penger og selv om vi tror at Gud betaler når 
han bestiller  noe så er det ofte slik at det er de som har visjonen og går 
foran må  ofre og forsake en del ting for at ting skal bli realisert. 

Så om Gud sier selg så selger vi... vi skal bygge en skole og en misjons 
stasjon der ute uansett hva. Heldigvis har vi en Gud som sier at den som 
gir til de fattige låner til Herren så vi er i grunnen trygg på at uansett hva 
som skjer så er Gud med, noe vi har erfart gjennom hele vårt ekteskap.

Gud er god og rik og ikke bare en som ber folk å gjøre ting for seg!

Kristi Charlotte med sin første ”teacher”

MENIGHETEN VÅR

Levende Ord Bergen ble startet i 1992.

Visjonen er:
 En base for evangelisering, misjon og menighetsplanting. Ved 
forkynnelse, undervisning og betjening hjelpe Guds folk inn i alt han 
har for dem.

Et senter for bønn, befrielse, helbredelse og gjenopprettelse.
Et åndelig hjem fylt av Guds kjærlighet.
En profetisk røst for nasjonen.

Målet:
Gi evangeliet til de u-nådde og lite evangeliserte folkeslagene, og plante 
menigheter der det ikke finns noen lokal menighet.

Strategien:
Undervise, trene og utruste innfødte pastorer og evangelister til å bli 
effektive arbeidere i Guds rike. Dette skjer hovedsakelig gjennom bibel-
skoler. Ved økonomiske støtteordninger får utvalgte elever underhold slik 
at det dekker ett år på bibelskole og første år i tjeneste.

Menighetens misjonsprogram kan også leses på:
www.levendeord.no



 Undom i oppdrags arbeid i Olongapo vil vi fortsatt ha kontakt 
med og vil kunne være en verdifull praksis mulighet for de av elevene 
som vil arbeide i den rettningen senere.

 David og ellen Hestevold fra Oslo kristne senter driver et utstrakt 
ungdoms arbeid på Samar i tilegg til at de arbeider ved en bibelskole 
(Paul Chase-New life) som er veldig aktivt evangeliserende. Dette er en 
virksomhet vi veldig gjerne samarbeider med etterhvert som vi kommer i 
gang selv. Erik har selv vært der ved en anledning og besøkt arbeidet..... 
veldig bra!’

 Våre venner Håvard og Liza Sand i Ungdom i oppdrag flytter til 
Filippinene igjen etter noen år hjemme. Håvard vil være en av gjestelæ-
rerne ved skolen vår.

 ICFM. ”International convention og faith ministries” en verdens 
omspennende organisasjon med flere hundre medlemmer på Filippinene 
vil bli en del av vårt nettverk. Organisasjonen arbeider for ledere og skal 
være et betjenende tilbud for ledere og pastorer mm.

Skulle noen av dere ha lyst til, eller vite om noen som har lyst til misjon 
på Filippinene og i sør øst Asia så er vi veldig glade for å høre mere 
om det. Vi vil så langt vi kan hjelpe til så dere kan komme igang dere 
også. Besøk gjerne våre hjemmesider der vi legger ut informasjon om  
hvordan komme i gang, familie og barn, skole osv. 
Sidene er helt nye men vil i løpet av sommeren være bra oppdaterte.

”Staff training school”
1. Utruste mennesker teoretisk, personlig og åndelig. Ved praksis 
bli dyktigere kort tids og lang tids arbeidere i menighets og misjons 
arbeid. Vi ønsker å plante kunnskap og holdninger gjennom bibeltro 
undervisning og praksis.

2. Det  er et mål i skolens opplegg å go elevene et reelt innblikk i de 
fleste områder som anses viktige ved etablering og drift av bibelskoler og 
menighets arbeid. Gjennom en kombinasjon av undervisning og praksis 
skal elevene erfare at teori og praksis ikke bare gir erfaring og kunnskap, 
men også varige resultater og utvikler viktige kvalifikasjoner.

3.  Elevene skal lære at det kreves hardt arbeid, og lære seg å sette 
grenser for seg selv og for prosjektene de arbeider med. De vil lære 
at motgang og skuffelser kan komme, men at de som ikke gir opp vil 
lykkes og erverve seg viktige erfaringer som gir utholdenhet i tjenesten.
Vel så viktig er det at elevene lærer å gi videre sin kunnskap og sine 
erfaringer, slik at andre kan viderføre en bærekraftig utvikling.

4. Administrative og tjeneste utviklende fag, sammen med under-
visning i bibel fag, vil gjennom skole tiden gi elevene fokus på egen 
visjon, fomålet med skolen og en forankring i Guds ord.

5. Helse og sosial orienterte fag vil underbygge en faglig kvalitet på 
praksis og omsorgsarbeid. Kultur orienterte fag vil hjelpe overgangen til 
og respekten for andre kulturer og samfunn.
Summen av fagene vil være holdningsbyggende og personlighetsutvi-
klende.

SAMARBEIDSPARTNERE

 Vi er en del av Levende Ord så det betyr en nær kontakt med 
misjons avdelingen der. Deres misjonær familie fra før fam. Cederstam 
som skal være hjemme et par år etter 5 år ute kommer ut igjen senere 
og skal virke sammen med oss. 
Cederstams har fått godkjent sitt Living word missions inc. av myndig-
hetene i Manila med rett til bla. menighets planting og barnearbeid mm.
Vi som personer og mercy2asia blir en del av denne godkjenningen og 
vil inneha de samme rettigheter til å etablere misjons virksomheter. 
L.W.M inc. vil ligge i bunnen med godkjenningen mens ”mercy2asia” 
vil være navnet vi bruker utad.

STS, EN SKOLE VISJON

    Familien Cederstam (+ en baby=7)



FILIPPINENE

Det bor ca. 80 millioner mennesker på Filippinene, ca. 16 mill. av disse 
bor i hovedstaden Manilla

•  CA. 82% av befolkningen er katolikker og ca. 9 % er protestanter   
 resten er bla. annet muslimer.
•  Det er også mye overtro og ”anemisme” dvs. troen på forfedrenes 
 ånder.
•  Mange snakker Engelsk etter 90 år med Amerikanske tropper i  
 landet.  men nasjonal språket er Tagalog. Det finnes 117 forskjel
 lige dialekter og  de fleste av de forstår ikke hverandre.
•  Ca. 40% av befolkningen bor i byene, 53% er under 20 år.
•  Det finnes flere u-nådde folkeslag i landet. Noen av disse er 
 fremdeles huleboere og er beskyttet av nasjonale lover.
• På Mindanao i syd er det ovet 7 mill. muslimer og aktiv gerilja 
 som kjemper for selvstyre ved hjelp av terror og kidnappinger.
• Landet ligger delvis i 10/40 vinduet hvor 97% av alle unådde 
 olkeslag i verden bor. Denne prosentet utgjør ca. 1,2 milliarder 
 mennesker.
• Filippinene er for Gud et strategisk land i dette ”vinduet”. Fra 
 dette landet kan man nå 6 av 10 mennesker i verden  ved å fly 
 2-5 timer. filippinerne er også unike i sin natur og evne til å gli 
 inn i alle kulturer.
• Landet har mange aktive vulkaner, ligger delvis i en jordskjelv 
 sone og treffes årlig av kraftige tyfoner.

Filippinene er et vakkert land med smilende og vennlige mennesker 
som det er lett å bli kjent med!

I hele 10/40 vinduet er det bare to kristne nasjoner, det er sør - 
Korea og Filippinene. Derfor er det så viktig å trene Filippinske 
kristne så de blir dyktige arbeidere for Gud i denne verdens delen.

 Vi er en aktiv gjeng som har flyttet mye på oss de siste årene. 
siste gang  fra Drøbak 27 juli i fjor, og inn i Bergen 28 juli på Eriks 42 
års dag (skulle ikke tro han var så gammel hva?). 

 Jentene våre har fått en ny interesse dette året, Trampoline er 
sporten som bedrives hver dag i timesvis. sist vinter fikk de hver sitt 
marsvin, og de ble det raskt mange av! Helt til vi vi fikk nok. !!  ;-)
 Kjersti og jentene hadde allerede bodd et år i Bergen da mamma 
gikk på bibelskole der. Det har betydd to husholdninger og masse pend-
ling for Erik som trengte tid til å avslutte arbeidet sitt i Maritasatiftelsen 
på en skikkelig  måte. Dyrt ble det etterhvert så da ble den fine Forden 
solgt (van) for å greie budsjettene. Vel, vel Erik mista drømmebilen men 
fikk en fornyet kone! ”bibleskole er bra”!!!
 Kenneth er nå snart ferdig i 10 klasse og skal begynne på yrkes-
skolen i Hammerfest der han skal ta data linja. Der er det bare en ting det 
dreier seg om og det er data, data og data!
Både barna og vi voksne har mange fine og gode  venner i ”Bergregn” så 
vi trives veldig godt i gata vår som det forresten i bare regner i heller!

’ Pionerskolen vi gikk på ble ferdig i desember, men vi bestemte 
oss for å vente til august med utreisen vår så barna fikk avsluttet et helt 
skoleår, og vi har fått mye bedre tid til planlegging og forberedelser.

 Vi ba lenge til Gud om en som kunne være lærer/guvernante for 
barna våre det første året vårt ute inntil de er så sterke i engelsk at de kan 
gå på vanlig skole. Det bønnesvaret har vi nå fått !! Monica Kaldefoss 
heter hun og er 23 år. Så nå har vi bedre samvittighet overfor ”misjonær 
barna” og deres behov. 
 

FAMILIEN

Tronrud familien på Palawan 1998


