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Her kommer det noen glad nyheter fra oss som er SÅ heldige som bor 
på en breddegrad hvor solen er så sterk at vi går rundt med solbrent 
midtskill tilstadighet!!! 
 
I Påsken hvor alle i Norge prøvde å finne ”påske-haren ?” , feire Jesu 
oppstandelse,og gomle Påskemarsipan, holdt vi på å pakke sammen 
huset og flytte til et anna hus bare 15 min unna. 
 
Vi alle 5 stortrives i vårt nye hjem!!! Barnas skolevei er blitt kortere 
og barna blir hentet og kjørt hjem fra skolen.!!!! SUPER DEILIG!!!!! 
 

 
I februar hadde vi et kort men 
HERLIG familie besøk!!!! Tante 
Anne Grete og Ulf og deres 
venne par stakk innom en tur før 
de satt kursen for de kvite 
strender og palmesus på 
Boracay……. Men først fikk de 
oppleve Baseco-slummen !!! De 
fikk se, røre og smake på 
atmosfæren i slummen!! 
 

          Tante Anne Grete og Ulf balanserer over sump av søppel for å dele ut ris til noen i menigheten. 
 
Og så kom Henny!!!!  
Hun har jobbet sammen med oss her i 3 mnd,- og gjort en kjempe innsats!!!!! 
Hun har bla.undervist på bibelskolen, i menigheten i Baseco, 2 uker i Baguio og betjent 
menigheter der, hatt førstehjelpskurs og undervist foreldre i Baseco , og vært med på 
medical-team som sykepleier!! 
   
Vi savner deg allerede – Henny!!!! 
 
 
Bibelskole Elevene er hungrige på Gud og 
vokser i både kjennskap til Ham og seg 
selv…….. 

Det siste kan jo også være interessant og kan stadig gi aha 
opplevelser!!!!! Det trengs MASSE praktisk undervisning, men også tid 
til å  bare NYYYYYYTE å være i Vår Herres UIMOTSTÅLIGE 
nærvær!!!!  Det er der en VIRKELIG kan bli forandret!!! For ALT 
starter med at HJERTENE blir berørt!!!        

 
  
Misjons leder Olav Rønhovde var 
innom noen dager i februar 
sammen med Pastor paret Britt og 
Kjell Høiland fra Farsund 
Bibelsenter.  
Kjell og Britt underviste 2 dager 
på Bibelskolen. (fruens bilde er 
dessverre blitt ”opprykket”..)  



 

 
Elevene har fått møte et herlig vennepar av oss som også jobber som 
misjonærer bla, her på Filippinene:  
Ellen og David Hestevold!! De holdt et ”team-
building” seminar som virkelig var til STOR 
hjelp for oss alle!!! Og som vi kommer til å 
bygge videre på når elevene blir sendt ut til nye 
områder for bla å arbeide i, eller plante nye 
menigheter!! 
 
Håvar Sand fra Ungdom i Oppdrag, bosatt på 

Filippinene, har med HELE seg undervist om vekkelseshistorie og livet bak en 
vekkelse…..Bibelskole elevene elsket å ”sitte ved han føtter”!!!!! 
 

 
I februar døpte vi  24 stk. 
fra slummen i Baseco i ”dåps 
bassenget” vårt i hagen…. 
 
Samtidig  underviste vi 2 av 
mødrene som hadde vært hos 
”healere”\ heksedoktor og 
fått hengt på  ”sykdoms og 
demon- jage- bort amuletter” 
rundt barnets mage, om at 
det er KUN kraften i Jesu 

BLOD, HANS SÅR og NAVN som kan beskytte barna mot sykdommer og demoner!!!  Amulettene ble klippet 
av og umyndiggjort med saks og bønn!!! 

 
 I mars fikk vi også 7 elever fra Levende 
Ord Bibelskole på tokt hit på 
Filippinene!!!! 
 
Det ble mange, sterke og forvandlende 
opplevelser for dem med møte med 
bibelskolen vår, barn og familier som bor 
på gravplassen, Medical teams ute i 
provins byene, slummen i Baseco, søndags 
møter og Bibelskolen. 
For ikke å glemme de MEGA store kjøpe 
sentrene da !! ☺ 
 
De dro ikke hjem  
igjen med  bare suvenirer og klær i 
bagasjen ,men også med ett forandret 
hjerte og mange erfaringer rikere. 

   
 
 
 
                                                                
 
 



 

Mars måned var  også ”Mercy2Asia Acadamy”, førskolen i slummen, første ”graduation” siden starten!!!  
 
Det var en stor og alvorlig dag for barna som var dresset 
opp i toga og med tradisjonelle hvite hatter!!!  
 
Stolte mottok de diplomer og æres medaljer for alt fra 
å komme ren og pen til skolen til å gjøre det bra i matte!! 
 
Klarer vi kostnadene og prosessene vi er i nå med ferdig 
stilling av bygget og lisens for skolen så blir disse barna 
”våre” første-klassinger i Juni. Det eneste alternativet de har 
enn oss er den offentlige katolske ”fullstappa” skolen i byen, 
dersom foreldrene har råd til det da? 
   
 
 

Menighet/skole bygget er stadig under forandring!!! Takket være 
menigheten vår Levende Ord, og noen venner fra Norge , kunne vi 
starte påbyggingen av tomta vår!!!!!!! Men pengene tok slutt…….. 
HELDIGVIS var det noen andre som  fikk sine hjerter berørt og 
gav og sendte penger som vi kunne bruke til bygget!!! Så nå er det 
dugnad for harde livet  i Baseco-slummen med mange frivillige 
ungdommer fra menigheten.!!!! HURRRRRAAAA!!!!! Når vi er 
ferdig kan vi betjene det dobbelte av barn, ungdom og voksne  i 
menigheten enn det vi gjør i dag!!!!  

    
Vi jobber med som 
nevnt med godkjenning for oppstart av 1 klasse (grunnskole), og 
får vi det igjennom vil vi ha 60 barn på skolebenken fra høsten. 
Men dette trengs det gryn til for å få gjennomført!!!!!  
 
Her trengs det ideer om hvordan vi kan få engasjert folk i Norge 
til å hjelpe til!!! Kanskje syklubben din eller motorsykkelklubben 
din kan tenke seg å være sponsor for skolebarn i slummen av 
Baseco…….hehehe!! Jeg mener det altså!! 
 
 
Mandag 18 april brant det igjen i Baseco for 4 gang.  

 
Det har brent hvert år på denne tiden 
de snart 4 årene vi har vært her. 
Klokken 2 på natta ringte de oss , og 
halv 3 var Erik på stedet. Heldigvis ble 
brannen slukket  omtrent 5 hus (les; 
rønner) unna menighets byget. Ingen i 
menigheten ble skadet, men nå er de lei 
av branner der i gården. Forståelig nok 
synes vi! 
 

Snart er det i alle fall ikke mer rønner igjen som kan brenne opp i Baseco, 
som nå er blitt godkjent bydel  og er offisielt døpt om til ”Bagong Lupa”, som betyr NYTT LAND ☺ 
 
 
 



 

Litt stoff til sist for de som er opptatt av mer tradisjonelt misjons arbeid. 
 
Vi arbeider nå (hjemme) for å skaffe midler som skal doneres til bydelen 
vår for å hjelpe til med oppbyggingen i nabolaget. Vi ønsker å være en 
innflytelses rik ”community church”, og hva er vel da bedre enn å gå inn å 
kraftig støtte…akkurat…. Communityen ☺ De lokale myndighetene har 
spurt oss om hjelp siden de vet vi elsker folket og er fra Norge, så …….. 
 ”a man has to do what a man has to do”! Right? 
 
De bygger nå opp gater med rekkehus som de kaller for ”villages”. Hver 
village får navn etter sponsor gruppen som har satt opp gaten med opptil 30 
hus. Husene har små enheter på 30 kvadrat til hver familie, med vann og 
kloakk. 
 
En ”village” med 30 hus koster ca 3.5 mill peso = 403,834.09 Norwegian kroner for ei hel gate med folk!!!! 
 
Jeg ser for meg ”LITTLE NORWAY”, ELLER MERCY (2ASIA) STREET, HALLEUJA GATEN ELLER 
LIVING WORD STREET ….. ☺ … noen bedre forslag? Kjøper du hele gata selv så kanskje det blir ”OLSEN 
STREET”… 
 
Igjen må vi få takke dere alle i familien vår, venner og 
kjente som står HELHJERTET med oss i arbeidet!!! DERE 
er uerstattelige og vi er kjempe takknemlige for det dere 
betyr for oss og arbeidets fremgang her på Filippinene!!!!  
                                                                                      
MEGA varm klem fra oss alle 5 :  
Kjersti og Erik, 
Kristi Charlotte, Jeanette og Lene Cecilie 
 
 
 
Div: 

 Vi kommer til Norge 2 Juni. Blir på østlandet til 20 juni da går ferden til Bergen hvor vi blir til 20 
Juli. Fra 20 Juli er det østlandet igjen frem til utreise den 30 Juli. 

 Vi arbeider nå intenst med å få etablere stiftelsen ”Mercy2Asia Foundation” som skal ”drive” alt 
mercy arbeid = barneskoler, barnehjem, og ”mercy outreach” av annet slag.                                
Papirene skal etter planen være klare for godkjenning i slutten av mai før vi reiser til Norge. 

 Living Word Mission skal fremover kun holde menigheter/ planting og bibelskoler/trening. 
 
 
Behov: ”Be så skal du få”……får du en åpenbaring om noe du syns vi trenger.. så ta gjerne kontakt med 
oss for en bekreftelse på om du hørte rett ☺  
 
  

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

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

Phone: 
0063 028422216 Home 
+63 9209701029  Erik 
+63 9208389744 Kjersti 
      

Skandiabanken: 
97102431948  Mercy2Asia 
97131347948  L.W.M. 
 
 

 


