
Høst hilsen fra Filippinene 
 
Mens dere der hjemme nyter høstens farger og kanskje blir tatt av høstvinden eller en liten 
snøstorm – så nyter vi varme regndråper og en sterk misjons vind   
Misjonsånden blåser sterkt på Filippinene! Vi har nå startet bønn for nasjonene hver fredag 
sammen med lederne i ”Women of the nations” og Bibelskolen i New Life. 

 
Fra venstre: Raju fra Nepal, Among og 
Nokdang fra Nagaland i India, Erik fra Nord-
Norge, Ranguraju fra India, Kjersti fra 
Hedmark. 
  
Vi har akkurat hatt et herlig besøk av pastor 
Rangaraju fra India hvor vi planlegger 
oppstart av en bibelskole fra neste år av. 
 
Våre nye venner fra Nagaland i India, som nå 
er misjonærer i  Nepal, Pastor Nokdang  og 
kona Among, og Raju fra Pokhara i Nepal 
har kommet for å gå 2 år på New Life school 
of Ministry. Raju bor hos oss og har fått 

Sommaya sitt ”gamle”rom. Vi har herved omdøpt rommet til ”Nepal –rommet” 
 
 
Erik og Trond Dahl fra OKS og Harley 
Davidson  klubben Pilgrims, reiser til Nepal 
12 November. 
Der skal de bla. styrke og oppmuntre pastorer 
og ledere, ha noen møter og muligens 
planlegge litt for en fremtidig bibelskole. 

 
 
 
 
  
 
 

 
Erik har utstyrt seg med nepalsk klesdrakt for og 
ikke vekke for stor oppmerksomhet....  
(Erik er på bildet til høyre.....) 
 
 
 



Ellers så forkynner vi ordet, bygger menigheten, står på med alt vi har og fryder oss over Jesus 
den oppstandne i oss  

Kjersti sammen med en mann fra den værste slummen i Manila 
som måtte bli syklet i 20 svette minutter til møtet for han kunne 
ikke bøye beina. Etter at møtet var ferdig og Jesus hadde fått 
virket med sin kraft i denne mannens bein kunne han gå hjem. 
Hvilken glede – TAKK Jesus!! 
 
 
Skolen i Baseco har fått en 
tomt  av Hanne og Gaute, 
(broren til Kjersti).  
Så nå er vi igjen klare til å 
bygge videre. 
Tomten vår er nå formet 
som en stor ”L” 
 

 
Alle barna i Mercy2Asia Academy får 2 måltider i uka 
sponset av en amerikansk dame Kjersti er blitt kjent med. 
Dette vil helt sikkert hjelpe på lære evnene til elevene. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Kids Church arbeidet i menigheten i Baseco går veldig bra med opp til 400 barn på søndagene.  

 



Vår” outreach” Kids Church i Habitat området i Baseco med intil 4-500 barn på møtene har vi 
måtte legge ned inntil videre da lydanlegget har kolapsa og teltene vi har brukt i flere år er 
fullstendig ødelagt etter mange års hardt arbeide i vind, regn og sol. Dette syns barna er VELDIG 
trist, Men så snart vi får økonomi til å kjøpe nye telt og nytt utstyr til ca 12.000 nkr setter vi 
igang igjen med friske fraspark   Bildene er fra teltenes glansdager. 
 
  
En trist nyhet:  
Vårt kjære medarbeider par Gina og Ryan mistet sin sønn som kun ble 1 dag gamel den 15 
oktober.Lille Ryan junior ble gravlagt samme dag. 
Dette er kjempe trist og tøft for dem. Men de sier de opplever Guds Fars omsorg og trøst i denne 
tøffe tiden. 

 
Kjersti sammen med Hilde 
Grimstad og noen andre 
flotte damer på Baseco tur. 
 
Har du et brennende hjerte 
for nasjonene og ønsker å 
hjelpe til på en eller annen 
måte så ta gjerne kontakt. 
Behovene er mange og 
varierte så det er plass til 
flere på laget. 
 
Vi ønsker også å takke dere 
alle kjære familie, venner og 
menighet som bærer dette 
oppdraget sammen med oss 
  
 

 
Varme klemmer fra familien Tronrud. 
 
 

Kjersti  and Erik 
Tronrud 
@ mail:  
erik@tronrud.net                 
kjersti@trronrud.net  
 
www.mercy2asia.com  
www.mercy2asia.blogspot.com  
       

Adr: 

2 Tanauan 
Alabang Hills Village,  
1780 Muntinlupa city, 
Metro Manila 
Philippines 

Phone: 
0063 02 8422216 Home 
+63 9209701029   Erik 
+ 47 95221522     --//-- 
+63 9189083259 Kjersti 
+47 97427456     --//-- 

Skandiabanken:  
97102431948:  M2A + private 
97131347948:  L.W.M.- Baseco 
 
HSBC: 
0801-33440-070:  “Peso” 
0801-033722-130  "dollar" 

 


