
Oktober 2010

Hei, og takk for sist til dere som vi fikk sett i sommer. Det er alltid så godt å komme hjem og få være
sammen med familie og venner. Det gir energi til ett år til ute på feltet  Dere betyr utrolig mye for oss
og for det arbeidet som vi gjør her i Asia.

I sommer var høydepunktet i ferien en tur til
Lofoten med hele Kjerstis familie på 28 stk. Norge er
et FANTASTISK nydelig land, og vi har de mektige
naturinntrykkene rullende i sjelen vår ennå!

Vi feiret foreldrene til Kjerstis 70-årsdag og Lene
Cecilies konfirmasjon på en skikkelig nordnorsk
rorbu.

Nå er vi tilbake i landet som alltid er veldig varmt
og fuktig – her trenger vi ikke fuktighetskrem eller flass-sjampo 

I Baseco har vi fått opp 2 nye murvegger og
nettopp støpt ny scene. Den nye scenen ble innviet
med oppstart av et nytt konsept for ungdoms-
møtene med 127 glade og forventningsfulle
ungdommer. Scenen var en dugnad, bygd og betalt
selv av de unge.

Vi har fått en ny filippinsk teamleder i Baseco,
Jojie Britan. Jojie har vært ungdomsarbeider i
menigheten New Life Cadiz, vært i Norge som
au-pair i 2 år, og gått 1 år på New Life’s
bibelskole. Ei fantastisk jente med tæl i!



Kids Church er fremdeles i farta, og i menigheten samler vi nå rundt 300 barn hver lørdag i et allerede
for lite lokale 

I Alabang underviser vi for tiden en av linjene i 2. klasse på New Life School of Ministry i emnet:
”Inroduction to World Mission”. Veldig gøy!

Vi drar på team til Nepal i slutten av oktober
og til India i slutten av november.

I Nepal skal vi følge opp nepaleren Radju,
som bodde hos oss i 2 år og gikk på New Life
School of Ministry. I hjembyen hans,
Pokhara, skal vi ha 2 dagers konferanse,
ledermøte og lørdagsmøte.
I Kathmandu skal vi undervise på en nystartet bibelskole med 45 bibelskoleelever om sjelevinning,

evangelisering og disippelgjøring.

I India skal vi besøke våre venner Pastor Ranguraju og Glory. Her skal vi bl.a. ha en
kvinnekonferanse, workshops, og betjene en Dalit menighet. Dalits er indere utenfor
kastesystemet dvs. ”outcasts”, det blir også diverse menighetsmøter og vi skal fryde oss i en
helt annen kultur og spise ”very hot food”! 

Har du ønske om å bli med på team, eller å støtte/sende en filippiner ut på misjonsfeltet, så ta
kontakt  Det er dette Erik og jeg tror vi skal være med på sammen med New Life: å trene,
utruste og å sende filippinere inn i asiatiske land hvor evangeliet er en mangelvare, land hvor
mennesker roper etter sannheten, som vi i vesten og på Filippinene har hørt mer enn én gang.
Noen har aldri hørt – de vil vi nå! Og vi tror redskapet er kledd i filippinsk drakt  Mørkt hår,
brune øyne og flat nese. De kan gå inn over alt og bli forvekslet med en av innbyggerne…

Må du fryde deg i din Skaper og leve maksimalt med Han i alt du er og gjør – da vil du alltid
være tilfreds!

Mange varme hilsener og klemmer fra familien Tronrud.

Kjersti and Erik Tronrud
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