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 MERCY2ASIA  

 
Januar 2002 
 
Så er vi ferdig med januar 2002 allerede! De lærde strides visst om hvorvidt tiden 
kommer eller går? Fort går det i alle fall det er sikkert! 
 
  Siden siste brev for desember i fjor har vi bla. hatt besøk av et team fra 
ungdom i oppdrag som har vært på en tur opp i fjellet til våre venner Ayetas folket. 11 
hvite kjemper med vannflasker og svettekluter slet seg opp i fjellet, med entusiasme 
og gitar på ryggen. 

 
UIO er med til fjells. 

 
Ayetas pastor David prekte og UIO deltok med lovsang. 
 Vi delte ut bibler til de som kunne  lese mens Erik holdt en appell om at det  er 
viktig og selv lese å ta til seg det som står i bibelen, som f.eks. den hellige ånds dåp 
og dertil hørende gaver som jo tross alt er til for vår egen oppbyggelse, formaning og 
trøst osv...........ikke sant? 
 

 
Magne og Jojo signerer bibler 

 
 En godt voksen dame kom frem til Kjersti og sa at hun ikke kunne se hva som 
sto i bibelen hennes, synet hadde med årene blitt ødelagt. Etter en forbønn kunne hun 
så vidt se at det sto noe i boken...en runde til og så kunne hun lese alt som sto med 
liten skrift også!! Full jubel i skogen denne dagen også!! 
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 Denne turen ender kansje med en avtale om ett lite prosjekt der U.I.O teamet 
sammen med oss og en tolk skal være hos denne stammen hver dag i en uke for å ha 
bibelgrupper, og kartlegge hva vi best kan gjøre på sikt for denne fjell menigheten. 
Blir vi enige kan det muligens bli et lite samarbeid her med Ungdom I Oppdrag. 
Imidlertid er ingenting ennå bestemt så vi får se videre hva som skjer. 
 
 Kjersti har sammen med Lydia startet opp et forum for kvinnelige pastorer og 
ledere, de møtes hver onsdag morgen og er sammen i 4-5 timer med undervisning, 
bønn og betjening. Sist onsdag var de 12 kvinner og denne gangen i vårt hjem. Flere 
av de fikk en kraftig oppmuntring, det ble formaning trøst og bønn til langt utover 
dagen.  
 Monica, Magne og Kjersti deltok nylig på årets første bønne møte for staben i 
“Holy spirit church” i Olongapo. Vi fikk oppmuntre dem med et  profetisk ord, og ser 
nå at menigheten står foran en ny tid med viktige og store forandringer. Ikke helt 
uventet er det blitt en del intern motstand i forhold til det “nye” som skjer i staben! 
eldste rådet med sine penger og gamle overbevisninger klarer ikke lenger å 
kontrollere hva som skjer......Men pastor Lito og staben hans er i full fyr og vil bare 
fremover ..herlig eller hva?   ;-) 
 
 17 Januar dro Kjersti og Erik til Bangkok mens Magne og Monica passet 
englebarna (!). 

 
Thai kongens palass visst!! 

 
Menigheten vår Levende Ord i Bergen hadde lagt opp til Asia treff for alle 
misjonærene i området. Det ble noen herlige dager med trosfeller fra Thailand, Kina, 
India og Fillipinene. Olav Rønhovde vår misjonsleder holdt i trådene og vi hadde 
hyggelig fellesskap, evaluerings, og budsjett samtaler, og la opp litt strategier for dette 
året. Ellers så erfarte vi at turen skapte en helt ny overbevisning om å være på 
lag/team selv om vi er i forskjellige land i området. Dette vil nok være med på å 
styrke arbeidet vårt videre fremover. 
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         Kjersti Pyther seg opp!                        Erik har det Python! 

Ja, ja litt moro skal man ha vel? 
 

  En av kveldene fikk vi også besøk av en Evangelist som heter Christoffer 
Alam, Pakistaner og tidligere muslimsk offiser som også har sittet i fengsel for sin tro 
og overbevisning. Christoffer delte på en oppmuntrende måte en del av sin erfaring 
fra misjon i vanskelige områder. Hans virksomhet har nå nylig etablert en bibelskole i 
Burma, og Levende ords misjonærer i Asia er invitert til å undervise på skolen. Meget 
spennende syns vi! 
Så nå blir det forberedelser for en tur inn bak “bambus teppet”. 
Yes... som det heter i blues-brother filmene (for de som ser sånt!) “were on a mission 
for GOD”, og vi skal se ASIA forandret ved Guds kraft!!! 
 
 Fra første onsdag i Februar begynner med undervisning av pastorer og ledere i 
Pastor Manuels “paraply” i Subic. Det blir deltagere fra 4 -5 menigheter, og vi skal 
undervise om emner relatert til Den hellige ånd kraft og virkning, nådegaver, salvelse 
osv. Det blir for oss 12 seksjoner  på 3 timer frem mot mai måned. Parallelt med dette 
skal alle ledere oppdateres på de grunnleggende sannheter, og evangelisering. Dette 
tar Pastor Manuel og Lydia seg av. Manuel og Lydia har nå sine pionerskole søknader 
i Bergen allerede, og vi tror disse seminarene blir klart retnings visende for 
menighetene samtidig som de vil være med å forberede alle på hva som kan skje etter 
at de har vært i Bergen. Da skal de nemlig ikke få lov til å sige tilbake til det som var 
før.  Vi ser frem mot disse timene med stor forventning og spenning.  
Tross alt disse folkene er jo ikke førstereis gutter selv om både vi og de ser at det er 
mye å hente fremdeles.  
Ja,,ja med ydmykt hjerte og skrekkblandet fryd går vi på med freidig mot !.... heter 
det visst i en sang fra gamle landet. 
 
 Ellers så begynner Kjersti og Erik snart på skole selv og skal lære Tagalog, det 
offisielle språket her ute. Vi blir satt på benken 2-3 ganger i uken frem mot 
sommerferien. Snart blir det ikke lenger så lett å slenge med leppa lenger på markedet 
når hvitingene kommer  ;-)  
Vi opplever at det nå er på tide å begynne å kommunisere litt mer direkte med folk, da 
mye blir borte via dårlig tolking og veldig enkel engelsk forståelse. 
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 Vårt Misjonær visum (“9G”) skal nå etter planen snart være klart, i 
begynnelsen av Februar er vi blitt forklart. Visumet er viktig for å kunne drive 
langsiktig virksomhet i landet og vil også gjøre oppholdet vårt litt billigere. eks: vi 
betaler nå  ca. 1000, - pr.mnd. i turist visum, etter å ha fått misjonær visum til en årlig 
sum på 7500,- så hjelper det seg.  
 
 Vår gode Fillipinske venn Jojo har også fått levert sin pionerskole søknad. 
Akkurat som med pastorparet i subic så tror vi Jojo vill bli en nøkkelperson i arbeidet 
fra neste år, og med kurset i Bergen som ballast vil både forståelse og tro, innsats og 
fellesskap få en ny giv. 
 
 Vi vil igjen få takke alle dere trofaste givere og bønnepartnere for deres 
trofasthet i året som gikk. Vi takker Gud for dere og ber om at dere må oppleve at 
dere er en del  av det Gud gjør her på Filiipinene. Sammen skal vi se at misjons og 
ledertreningsskolen blir en realitet!!  
 
Gud velsigne dere alle.  
 
Hilsen familen Tronrud, Monica Kaldefoss og Magne Johansen. 

 
Fam. Tronrud 
c/o Tamar Foundation 
P.O.B 203, 2200 Olongapo City 
Philippines 
 
Tlf: 0063 47 232 4606  
Mtlf: +63 09187803028 
 
E-mail: erik@tronrud.net 
 tronrud@hotmail.com   
 
Vi har ”msn” også chatter gjerne litt. Bara husk at vi er 7 timer foran dere. Dvs. at 
på ettermiddagen hjemme er det kveld hos oss! Vi er som regel på nettet mellom 22 og 
24:00 lokal tid. 
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