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1. 

 
  

En hel gjeng på  40 stk fra Bl.a  Levende Ord er nå i Manila for å være her i Desember. Det blir 
velfortjent ferie og team bygging på timeplanen.  

 
2.  

 
  

Og ja... vi vet, nyhets brev/hjemmesider / blogg skulle ha vært lagd/sendt/oppdatert for længe 
sia!!!!! Det er bare det at vi er bare 2 Norske som jobber med disse tingan, og den ene kan ikkje 
skrive mens den andre vil ikkje  

 Vi har nå endelig fått oss fotoapparat så nå blir det bilder igjen også. Broder Ingar Åkerlund fra 
Levende Ord i Bergen hadde et nikon med en feilmelding på som æ sku få å reparere i Manila. Men 
da det ankom var det helbreda under flight!!! ;-)  = Hallelujah!! 

  
3.  

 
 Men alt er vel her ute. Vi er helt i 100! etter 4 ”råe” dager med Jesus Revolution Philippines (ikke 

den Norske varianten) sammen med våre  elever og folk fra menigheten i Baseco. 
Forkynnere: Al Hallingswort, Lou Engle, Michael Brown, noen lokale pastorer med band, og noen 
helt "sinnsyke" worship band fra bl.a Texas (Mike Bickle) = House of Prayer!!  
I praksis så vil dette si at det er folk fra "The Call" miljøet i usa. Disse er igjen utav "the Elijah 
Revolution",  "Kansas City klubben", og Pensacola.... skjønner du eller? ..... ett voldsomt Guds 
nærvær var det. 

 Ellers så var pastor Enevald Flåtens konferanse her ute også en suksess. Det kom over 300 
pastorer og ledere pluss våre elever og medlemmer i 3 herlige dager til ende...alle lå på Hotell og 
leirsted. (= rådyrt. Tilsvarer ca 1 misjons budsjett :-), men vi tror det vil gi varig frukt!! 
Både Guds og Enevalds fars hjerte ble demonstrert kraftig. Enevald var i  100 etter over 20 års 
fravær fra det lovede land i det fjerne østen. 
Det apostoliske kall og de profetiske gaver var veldig tydelig i disse dagene og vi tror bestemt at  
dette var et apostolisk ”kick off” for Levende Ords arbeid her ute etter mange års arbeid med å  
rydde/preparere grunnen for videre vekst. 

  
4.  
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 Jentene våre gjør det strålende på skolen.  
Den ene slet en tid riktignok litt med viljen og konsentrasjonen en stund, men det får hun/vi ta 
lærdom av. Nå er i alle fall karakteren på vei opp igjen. 
En annen har bare A i alle fag og belærer  modern og fadern daglig!  
Den tredje er i alle fall over middels i alle fag og vel så det. Mor og far er i alle fall stolte foreldre og 
elsker englene sine uansett skolekarakterer.  
Her tar vi eksempel fra Gud Faderen som jo ennå elsker Erik selv om han strøik i nesten alle fag i 
sin glade ungdom :-)  Erik ønsker nå  å studere, men uten den norske ”artiumen” så ser det lettere 
ut å tro Gud for å bygge skoler/universitet selv, enn hva det er å selv få lov til å seg en "grad"  ;-) 

 Kristi går på Hip-Hop dans, Jeanette danser ballet, og Lene Cecilie sørger over at Taekwondo 
klubben hennes flyttet. Vi får finne en ny en før hun går til angrep i heimen. 

 To av jentene har fått regulering (=zip) på tenna, og er såå stolte...? grøss...tenk om ungene blir 
magnetisert!?!?! ... Lene C har kjøpt en "chihuahua" for egne penger + litt jule gave kroner = hund 
litt større enn et hamster! (Hamster er litt større enn innsekt!) 

  
5. 

 
Fakta om litt av hvert! 
 
 
 
 

 Barneskolen går sin gang med 44 elever. Barneskolen må logisk nok gjøres istand til ett nytt klasse 
      trinn da de i førskole snart rykker opp i første, og så skal de i første opp i andre osv :-)  
      = Bygget må bli ferdig. 
      Vi trenger to nye lærere da hun vi har slutter. Ikke lett akkurat med såkalt godkjente skoler, den ene 
      læreren må være kvalifisert til å være rektor og så må vi ha to assistenter i tilegg. 
 Bibelskolen har ennå 27 elever, og de første "forsøks teamene" er nå sendt ut for å prøve seg 

utenfor skolen. Teamene har reist til Byene Baguio og Olongapo for 4 uker i første omgang. 
 Kids Church ca 500 barn tilsammen på lørdag og søndag. 
 Det er 25 familier blant menighetens aktive.  
 Ungdommene er nå ca 50-80 litt opp og ned som det ska vær me de unge! Her ute er det sommer i 

april og i år forventer ungdommene i menigheten at vi lager ”youth camp!!” Vi har tilbud om å henge 
på en annen menighet ut til Mindoro eller mindanao 1 uke eller to...så om det dukker opp noen 
budsjetter for spons av slum ungdom på tur ut på landet så smiler vi sikkert bredt hele gjengen her 
ute. 

 Så har vi en drøss av herlige kvinnfolk, Les; søstre... "skarer av kvinner fulgte jesus også har jeg 
lest ;-) 

 Mannfolka; ja de fleste sitter på gjerdet og lurer på hvorfor det ikke er ordntli vekkelse ....typisk! 
men nå er det ihvertfall 9 aktive menn foruten de som tilhører ungdoms gruppa. 

 Vår 1 årings misjonær Sommaya Pariyar jobber med barn og unge og trener bl.a i dans.  
      3 unge kvinder fra fevik slal være med i 10 dager i baseco nå i desember. Sommaya blir deres team  
      leder!! 

Sammen mad Marianne Salte som er her for 4 mndr har Sommay begynt å evangelisere og be i  
området (BF Homes) der vi planlegger den nye basen.  
Marianne underviser også på bibelskolen. 
BF Homes er ett digert område i Manila som av en eller annen grunn ikke har mange menigheter.  
BFer dessuten ett sted der de forskjellige samfunns lagene ser ut il å kunne møtes uten de store 
skillene og diskrimeringen man ellers ser her. 
Like ved BF er det område med mange fattige, og vi ber om at vi kan starte en Kids Church der. 
Innledende samtaler med lokale ledere i slummen er startet og vi tror at om vi starter her så vil vi ha 
rundt 2000 barn i løpet av de neste 2-3 år ;-) 
 

 Ingrid Thue fra Maritastiftelsen er på 1 mndr ferie hos han "gammel Erik" etter over 8 knall harde år 
på Marita kaffeen..hun var min assistent den gangen jeg var der. Tror det blir Godt med en ferie i 
 Asia etter mange trofaste år i tjenesten. 

 Sofia Bruno fra O.K.S og New Life manila underviste nylig en ”bolk” om "Grace" hva ellers? 
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 Vi faster og ber for nye lokaler til bibelskolen og ny menighet/kontorer osv.  
 Arbeidet med å registrere ny organisasjon/stiftelse under navnet Basics går treigt, men fremover. 

Det er visst for mange med Basics i navnet allerede her ute?  
Levende Ord i Bergen har bestemt at allt Misjons arbeid heretter skal profileres under navnet 
Basics.  
Dvs mye papir arbeid fremover, og at Mercy2Asia heretter blir ett navn kun linket til Familien 
Tronrud og hva vi og våre venner finner ut at vi vil drive på med privat. Men vi er selvfølgelig 
fremdeles i Levende Ord, og blir nok det til Jesus kommer tilbake (en av dagan kansje?). 

 Nå starter vi snart forberedelse til jule feiringen i Baseco. De av dere som har fulgt med noen år vet 
hva det betyr  Vil dere være med så heng på.... hele kyrkan ska ha fest matkurv og gaver!!! 

 Etter jul begynner vi å planlegge for de fra 2 klasse på bibelskolen i Bergen som kommer på 2-3 
ukers team før påske.   

 Byggingen i Baseco har av en eller annen merkelig årsak ikke hatt fremdrift siden første uka i juni!?  
Kanskje Herren e blakk førr tia...mye regninger nå i førjuls stria, men en ting e sekkert; God is in 
contråll førr det står i Bibelen nemlig! 

  
6. 

Dagens visdoms ord: 
"Vekkelse kommer ikke fra himmelen, det kalles for besøkelse 
eller noe i den dur når man får det ovenfra. Vekkelse i følge 
C.Finney og andre vekkelses ”skjønnere”, kommer  når de 

som er ”våkne” bruker det de har fått utlevert ovenfra ;-)" 
  
7. 

 
Anbefalt hjemmeside for å kjøpe inspirasjons lesestoff og musikk mm:  
http://www.elijahlist.com/words/display_word.html?ID=2767 
  
 

 
8. 

Lost and found section:  
a. I was lost, but now im found....oh thank you Jesus.....!!!! 
b. Kjersti lost her brand new cell phone, but it was not found by her! shiit au!! 
c. Historie bøkene sier det var Maggelan som oppdaget Filippinene, men 
    sannheten er at det var en Filippiner ved navn Lapulapu som fant 
    Magelan på beachen fordi han hadde kjørt sæ vill på havet.  
    Senere drepte likegott Lapulapu inntrengeren Magelan med kniv i en helt 
    sikkert rettferdig slåsskamp mot den brynje kledde sjømannen.  
    Hvordan var det nå med Amerika og Indianerne da? Hvar det Leif eller 
    Christopher som rote sæ bort???  

 
9. 

Rabbadigandianadara shalakandariarasharandderio sikilibindolateria 
sarakaia.........har du tydningen? Neivel tyder selv jeg! 
 
Tydningen; "å så sa pastorn; når dåkker kåmmer inn i byen så gå te 
ett hus der det sår en helt ny og feit "bike" som ingen ennå har ridd 
på. si te eieren at dein e te mæ og ta den så med hit te me mæ så æ 
kain ri inn i byen førr å spre det glade budskap om han som kan 
frelse noen å enhver uansett om han har bike eller ikke. Hallelujah!" 

  
10. 

Lørdag 12 desember begynte vi med forsøk på fengsels arbeid i Manilas største 
fengsel med over 16000 fanger, 1200 vav dem sitter på døds avdelingen. 
Fengslet er "huge" flere kvadrat kilometer faktisk. det er 3 avdelinger/leire, 
minimum, medio og maximum security/dom! vi er inne på maximum dvs med de 
som dommer over 15 år opptil dobbel livsvarig...så her hjelper det ikke med 
dødes oppstandelse engang..da må de nemlig sone en gang til :-) 
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Maximum avdelingener delt opp i 9 gjenger ..yepp gjenger eller klaner. dette er klaner som er i alle fengsler 
og har sterke røtter ute i det kriminelle samfunn. vi er i blokka til "sputniks" en sentral gjeng med veldig høy 
"inner city" profil. 
Foruten det så har de narkomane i medium også sin egen blokk!! I maksimum har også muslimene egen 
blokk av mange gode grunner!! Her sitter landets mest kjente kidnapper og terrorister å venter på sprøyta 
som skal ende terroren. 
En av "Pastorene" her sitter inne på 15 års dom!!! Han vi går inn i fengslet med er nå  en pastor som er 
benådet etter over 15 år inne for kidnapping, bankran og drap mm. i morgen lørdag tar jeg med 3 av 
elevene og 2 av damene i huset her på møte hos "sputniks"! 
Inni dette enorme fengslet er det representert over 50 ”ministries” i varierende grad. ca 20 av de har satt 
opp egne små men praktiske kirke bygg...så de fleste ”denominations” er representert. Vi har fått tilbud om 
å starte bibelskole og forsamling inenfor om vi vil ta bryet med det (+ pengene)! Foreløpig er vi kke helt 
sikkre på veien videre her, men det hadde vært fint om vi fikk til noe seriøst her inne på sikt. 
  
11.  

 
Så mye mer er vel ikke å legge til annet enn at vi i bønn, tanke og ord fokuserer på 
at bibel skolen skal bli sterkere, og menigheten være en sterk forsamling med 
influens i lokal miljøet.  
Nå er det jo ingen hemmelighet akkurat at vi har vært svanger i flere år emd en 
menighet som er mere sentral og i litt annet samfunnslag enn akkurat slummen i 
manila.  
Arbeidet må ha livlinjer utenfra slum og lavere arbeider klasse skal det kunne bli liv 
og overflod nok til å jobbe med de mere nødstilte. 
kan ikke akkurat se for oss at der vi er nå med bibelskole eller menighet er stedet 
for kraftig ekspansjon, men det har vært en god begynnelse og viktig skole for oss 
som ønsker å bære arbeidet videre. 
  

I de årene vi har vært her har vi drømt om en "base" for misjon i asia, base med menighet, skoler, 
kontorer og internat for lokale og tilreisende elever og misjonær praktikanter. Etter Enevald Flåtens  besøk 
og utifra de proklamasjoner man har i menigheten for tiden så kan det se ut som at dette nå ikke er langt 
unna. (så lenge jeg man ikke ser på økonomien eller mennesker, men på herren)!!! 
 
  
 

 
 

Kjersti  and Erik 
Tronrud 
@ mail:  
erik@tronrud.net  
erik.tronrud@levendeord.no         
erik.tronrud@mercy2asia.com 
tronrud@hotmail.com  
 
www.mercy2asia.com  
 

Adr: 

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

Phone: 
0063 02 8422216 Home 
+63 9209701029   Erik 
006328392488   Office 
+639189083258  Office 
+639189083259  Kjersti 
 
 

Skandiabanken:  
Skandiabanken. 
97102431948  Mercy2Asia 
97131347948  L.W. M. 
 
 

 

 


