
Som en del av dere allerede vet 
så var vi 4 mnd. På Filippinene i 
1998 noe som for oss ble en 
opplevelse vi aldri vil glemme. 
Ja vi ble så betatt av dette 
landet og folket der at vi la 
igjen en stor bit av hjertene 
våre der ute.  

Erik reiste ut igjen en tur i Nov. 
i fjor for å ha samtaler med 
Åsmund Ørjasæther om mulig-
hetene for et evnt. Fremtidig 
samarbeid, og da ble det igjen 
enda en bit  av hjertet hans der 
ute. Så nå er han helt solgt . Vel 
Jesus har jo egentlig kjøpt og 
betalt oss med sitt eget blod så 
når han sier gå så har vi bare å 
være lydige. 

Vi har siden vi kom hjem igjen 
snakket og bedt mye sammen 
om dette, og har kommet til den 
konklusjon at Gud virker sterkt 
på oss for reise ut dit som mi-
sjonærer.  

Vi har i den forbindelse lenge 
nå hatt det håpet at vi skal få 
være med på å få i gang en sko-
le på Filippinene for å trene 
ledere til å nå ut i Asia og sam-
tidig de litt mer spesielle miljø-
er som vi har arbeidet i her 
hjemme også.  

Det dreier seg da ikke bare om 
prostituerte og barn, innsatte i 
fengsler og arbeid med Aids 
syke…..Evangelisering og disip-
peltrening er jo noe vi alltid har 
vært opptatt av, nå skal vi bare 

sette det hele litt mer i system.  
Nordmenn skal få en trygg sma-
kebit på misjons marken og den 
trening de behøver for å reise 
ut selv etterpå, og Filippinerer 
skal trenes til å nå sine egne og 
Asias befolkning for øvrig.  

Med andre ord så vil vi bygge 
opp en hel misjons base med alt 
av hva det medfører av oppga-
ver. 

Så nå har vi altså satt i gang en 
kjempeprosess for å bli i stand 
til å reise ut igjen hele familien. 
Erik har etter mye bønn og 
tenking hoppet ut på ”vannet” 
og sagt opp jobben i Marita 
kafeen, og fått permisjon fra 
stiftelsen i ett år for å forbe-
rede seg på å få realisert  
drømmen om en skole. 

Rehabiliterings senteret til 
Våre venner Åsmund og Melanie 
Ørjasæther  er der allerede og 
vi har virkelig fått disse kvinne-
ne og barna deres på hjertet. 
Da vi var ute sist så fikk Kjersti 
være med på å vinne en kvinne 
for Jesus som i ettertid skrev 
seg inn på senteret. 

Våre venner der ute planlegger 
nå å kjøpe  60 mål med skog og 
mark for å starte et stort sen-
ter der barneskole, rehabilite-
ring, produksjon, og evnt. vår 
egen skole og boliger skal fung-
ere  sammen parallelt., men 
selvstendig i forhold til hver-
andre.  

Så behovene for tjeneste 
gaver og andre talenter er 
sterkt tilstede. Ja og så 
”millionene” da ! 

Det er flere menigheter i 
byen Olongapo som blir vår 
bace-camp, men det spøker 
stadig en tanke i oss om en 
menighet som kan både vinne 
folket i byen, ha samme vi-
sjon, og ha ”våre folk” på 
hjertet. Både elevene våre, 
staben og kvinner og barn fra 
senteret trenger et sted å bli 
-betjent og få åndelig føde, 
et sted der man har forståel-
se for hva de trenger i sitt 
nye liv. Ja og så kan jo våre/ 
norske elever bidra og få en 
fin praksis i menighets arbeid 
også ved siden av alt det and-
re. 

Vel det er mye som skal gjø-
res og mange behov som skal  
møtes…… 

 

Snart reiser vi til Filippinene igjen!  
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Siste nytt fra: 

 familien Tronrud 

DENNE GANGEN ER 
DET ETT EKSTRA  
STORT NYHETS BREV 
DA DET ER VÅRT 
FØRSTE TOTALT 
SETT,  FORDI VI HAR 
RUNDET ETT ÅRTU-
SEN,   
FORDI VI HAR FLYT-
TET TIL BERGEN,  
OG FORDI VI REISER 
UT SOM MISJONÆRER 
TIL NESTE ÅR ! 



Men først skal vi til  Bergen 

ord Bibelskole. For Erik har 
det betydd å pendle til Ber-
gen for å få være sammen 
med familien.  

Kenneth som nå er 15 år ble 
konfirmert i mai og har blitt 
nesten like lang som Pappa og 
har dilla på PC spill. Kenneths  
planer for fremtiden er å gå 
på skole for å lære seg pro-
grammering!  

Både vi og barna har fått 
mange nye venner så vi blir 

Vi er en aktiv gjeng som gjerne 
flytter på oss, noe mange fly-
tinger de siste årene vitner 
klart om. Jentene våre har fått 
en ny interesse i år. Trampoline 
er sporten som gjelder foruten 
å bade da! 

Sist vinter fikk de hver sitt 
marsvin, og de blir det sakte 
men sikkert flere av i buret!  

Kjersti og barna har nå allerede 
bodd i Bergen ett år da Kjersti 
har gått andre året på Levende 

ikke alene i ”Bergregn” og så er 
det også venner av oss fra Oslo 
som skal på bibelskole der og 
de blir muligens også med ut 
som misjonærer etterpå.   

Vi flyttet ut av huset i Drøbak 
27 juli, og inn i huset i Bergen 
28 juli på Eriks 42 års dag 
( skulle ikke tro han var så 
gammel hva?).  

Pioner skolen er bare 3 mndr. 
Som sagt men vi blir i Bergen 
til neste sommer da vi ikke 
ønsker å ta barna ut av skolen 
midt i et skole år. Så får vi 
også mer tid til å planlegge. 
Vedr. skolen, og økonomi med 
mer. 

Vi har bedt lenge om en som 
kunne tenke seg å være læ-
rer,eller ”Guvernante”  for 
barna vil være med til Filippi-
nene.   Det har vi nå fått !! Så i 
september 2001 reiser vi med 
god samvittighet overfor -
”misjonær barna”. 

Men det er likevel ett ønske å 
få starte egen ACE skole for 
alle barna i misjonen! 

Familien 

Som sagt så har vi satt i gang 
mange prosesser, bla. Så har 
vi solgt huset vårt i Drøbak 
noe som vi omtrent ikke had-
de råd til ikke å gjøre pga. 
den stor verdi økningen ;-)  
uken etter kjøpte vi oss et 
nydelig hus på Bønes. Huset 
ligger helt på toppen over 
menigheten Levende ord der 
vi skal gå på ”pioner kurset” 
til høsten.  
Denne skolen er ett 3 mndr. 
Kurs for ledere,pastorer og 
misjonærer som ønsker å 
sterte nye tjenester, og sko-
len er en ideel mal for vår 
egen skole. 
I praksis betyr flyttingen 
veldig kort vei til skoler og 

barnehage som ideelt nok for 
oss er i samme bygget bare 3-5 
min unna. 
Vi har ikke tenkt å bli Bergen-
sere, men tror det i det lange 
løp er mer lønnsomt å eie enn å 
leie som  det heter i reklamen. 
Klarer vi å opprettholde en 
solid egen kapital så blir det 
også på sikt mer frihet til mi-
sjon og evangelisering!     

For de som kjenner litt til mi-
sjon og det å starte opp nye 
prosjekter så er det ikke noe 
nytt at dette koster mange 
penger og selv om vi tror at 
Gud betaler for seg når han 
”bestiller”  noe så er det ofte 

slik at det er de som har vi-
sjonen som må gå foran og 
forsake en del for at ting skal 
skje. Så om Gud sier det, så 
kan det jo bli til at man må 
selge det man har for å kom-
me i gang. Men Guds ord sier 
jo klart at den som gir til den 
fattige han låner til Herren så 
vi er i grunnen på trygg grunn 
uansett hva som skjer, noe vi 
har erfart gjennom hele ekte-
skapet og i alt vi har gjort så 
langt.  

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



3. Elevene skal lære og 
erfare at det kan kreves 
hardt arbeid, og å lære seg å 
sette grenser for seg selv og 
for prosjektene, og at mot-
gang og skuffelser kan 
komme, men at dette vil 
føre til økt utholdenhet i 
tjenesten. 
 Vel så viktig er det at ele-
vene lærer å gi videre sin 
kunnskap og sine holdning-
er, slik at lokale partnere 
kan videreføre en bærekraf-
tig utvikling. 
 
Fagplan: 
Skolens teori er delt opp i 
seks hovedfagområder: 
 
Kulturfag. 
Helsefag. 
Administrative fag. 
Tjenesteutviklende fag. 
Sosial fag 

Litt kort om   
”Staff training school” 
 
1. Ruste mennesker teoretisk, 
personlig og menneskelig, og 
ved praksis til å bli dyktigere 
korttids- og langtids arbeide-
re i menighets, og utviklings-
arbeid i Norge og utland. Vi 
ønsker å plante kunnskap og 
holdninger gjennom bibel tro 
undervisning og praksis.  
2, Det er et mål i skolens 
opplegg å gi elevene et reelt 
innblikk i de fleste områder 
som anses viktige ved etable-
ring og drift av kristent sko-
le, og menighets arbeid. 
Gjennom en kombinasjon av 
undervisning  og praksis i 
Norge kombinert med tilsva-
rende i en fjern kultur, skal 
elevene erfare at teori og 
praksis ikke bare gir erfaring 
og innsikt, men også varige 
resultater.  
 

Administrative og tjene-
steutviklende fag, sammen 
med undervisning i bibel fag, 
vil gjennom hele året gi eleve-
ne fokus på visjonen, formålet 
med skolen og en forankring i 
Guds ord.  

Helse- og sosialfagene vil 
underbygge en faglig kvalitet 
på praksis og omsorgsarbeid. 
Kulturfagene vil hjelpe over-
gangen til og respekten for 
andre kulturer og samfunn, 
samt å gi en bistandsfaglig 
underbygning på praksisen.  

Summen av fagene vil være 
holdningsbyggende og person-
lighetsutviklende.  

. Fagene er delt opp i 
faggrupper, som igjen er 
delt opp i tema.  

STS, en skole visjon… 

Samarbeids partnere 
Her er det en del som er sik-
kert, og noe som vi arbeider 
med. Vi blir helt sikkert å 
arbeide sammen med Famili-
en Ørjasæther i Ungdom i 
oppdrag og Tamar stiftelsen i  
Olongapo.  

Vi har også god kontakt med 
David og Ellen Hestevold fra 
Oslo kristne senter som er i 
byen Catbalogan på øya Sa-
mar. Der arbeider de på Paul 
Chase sin Bibelskole ”living 
word bible training sen-
ter”,og de driver også et ut-
strakt ungdoms arbeid 
”happy youth senters” ved 
siden av.          

Erik var og besøkte de der i 
November 1999 og fikk også 
tid til en uke i Olongapo 
igjen på samme turen (og 
deilig var det ja!).  

Vi kommer til å ha ett tett 

samarbeid med ut sender 
menigheten vår som er Le-
vende ord i Bergen. . Deres 
nåværende misjonærer på 
Filippinene kom hjem igjen 
i oktober i år etter 5 år ute.  

Vi vil antagelig kunne følge 
opp noe av deres arbeid i 
manilla.  

Olongapo er bare 4 timer 
unna, så rent praktisk er det 
fullt mulig å holde den kon-
takten også. 

Skulle noen av dere vite om 
noen andre som vil delta så 
er vi veldig glade for tips 
om det. 



Menigheten 

Filippinene 

Levende ord Bergen ble star-
tet i 1992  
 
Visjonen er: 
En base for evangelisering, 
misjon og menighets plan-
tin.Ved forkynnelse, undervis-
ning og betjening hjelpe Guds 
folk inn i alt han har for dem. 
Et senter for bønn, befrielse, 
helbredelse og gjenopprettel-
se. 
Et åndelig hjem fylt av Guds 
kjærlighet 
En profetisk røst for nasjo-
nen 
Noen få ord om menighetens 
misjons program som også kan 
leses på www.levendeord.no  
 

Målet.  
Er å gi evangeliet til de unåd-
de og lite evangeliserte forl-
keslagene, og plante menighe-
ter der det ikke fins noen 
levende lokal menighet 
Strategien:  
Er å undervise, trene og ut-
ruste innfødte pastorer og 
evangelister  til å bli effekti-
ve arbeider i Guds rike. Dette 
skjer hovedsakelig gjennom 
bibelskoler. Gjennom økono-
miske støtteordninger får 
utvalgte elever underhold 
dekker ett år på bibelskole og 
første år i tjeneste. 
Fokus:  
vil i de nærmeste årene ret-

tes spesielt mot India, Kina og 
midt-østen.  
I disse områdene bor 1/3 av 
jordens befolkning, men bare et 
fåtall er kristne. Europa er også 
en aktuell misjons mark. I Euro-
pa finns det 25000 byer og 
steder uten en levende menig-
het. 
 
Menigheten vår har også be-
stemt seg for å i løpet av de 
neste 5 år å starte 50  nye bi-
belskoler rundt om i verden, 
skolene skal ha min 100 elever 
hver i løpet av 3 år. 
  
”Vår skole blir en av disse 50” 
 

Egne behov og økonomi med mer. 

befolkningen er katolikker og  
9 % er protestanter. Det er 
også mye overtro og anemisme 
dvs. tro på forfedrenes ån-
der.  
Mange snakker Engelsk etter 
90 år med Amerikanske trop-
per i landet, men nasjonal 
språket er Tagalog, og det er 
ca 80 forskjellige dialekter 
(språk) på Filippinene. (som 
det er i Norge) Ca 40% av 
befolkningen bor i byene, 53 
% av befolkningen er under 20 
år, bare 7 % av befolkningen 
er over 65 år.  
2/3 av befolkningen lever av 

Se eget vedlegg da det er for 
mye til å få plass i dette Ny-
hetsbrevet. Vedlegget er fra 
hjemme sia til en bekjent og 
har ikke informasjon om ri-
kets åndelige tilstand.  
 
Dette finnes det bøker og 
informasjon om også. Bare 
ring eller skriv/mail oss om 
det er noe dere lurer på. 
 
Men noe er det plass til her: 
 
Det bor ca 75 millioner på 
Filippinene, ca. 12 mill. av dis-
se bor i Manilla, og ca 82% av 

fiske og jordbruk.  
 
Det finnes flere u nådde folke-
slag. Noen av disse er fremdeles 
huleboere. 
På Mindanao i syd er det mus-
limsk guerilla som kjemper for 
selvstyre bl.a. Ved hjelp av kid-
nappinger. 
Landet har aktive vulkaner og 
ligger i en jordskjelv sone. 
Ellers er det ett herlig land med 
vennlige mennesker og det er 
lett å komme i kontakt med de. 
 
 

Oppmuntring og forbønn fra 
menighet, familie og venner 
klarer vi oss ikke uten!!! 
 
Om noen ønsker å være med ut 
så ring eller skriv NÅ! Du 
trengs! Bibel og barneskole 
lærere er høyt på lista sam-
men med prekesjuke, sang og 
musikk begavete som vil være 
menneske fiskere. 
 
Vi leier ut huset mens vi er ute 
dvs. skoleåret så skal du på 
bibelskole i Bergen så er huset 
der! 
 

Vi bygger opp en selvstendig 
enhet der ute og trenger å 
kjøpe alt mulig utstyr til hjem, 
kontor og undervisning.  
 
En person trengs  som ”web 
guru” til våre hjemmesider og  
evnt. Hjemme kontakt.  
 
Våre økonomiske behov er på 
nivå med de andre vi kjenner 
som er i den verdens delen og 
er som ett minimum 12 –
15000,- N-kr. Pr. mnd.  
Eks. at 60 stk. gir min. 200,- 
pr. mnd.  
 

Bolig, kontor, skole lokaler, 
bøker, og bil for dårlige veier-
må skaffes.  
Landet består av 7000 øyer 
hvorav ca. 2000 er befolket så 
det blir mye fly, ferger og 
”panga boats” om vi skal få 
reist rundt og vinne mennesker 
som skal bli trenttil tjeneste 
for evangeliet i Asia. 
 
Vil du bare komme på besøk så 
er det også mulig og veldig 
hyggelig!! 
 
 
 Noonie barnas første ”nannie” 


