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God Jul og Godt    
Nyttår

Høsten 2012
Vi er alene på Filippinene i år og fikk derfor muligheten 
til å ta en langtur til Myanmar, Indonesia og Nepal.

Vi dro til Myanmar for en speidertur, uten en 
eneste kontakt som ventet på oss der inne. Men lite 
visste vi at Herren hadde satt opp et møte for oss 
med mer enn 300 pastorer og ledere på hotellet vi 
bodde på... Temaet på konferansen var : ”Together 
for the Harvest” Vi ble mottatt med åpne armer og 
introdusert for hovedlederen for konferansen: 
Pastor Va. Han inviterte oss til menigheten, Bible- 
collegen og til menighetsplanterskolen sin og sa: 
”Please – help us to revive them all! ” Så nå jobber 
vi med å få til å reise tilbake med et team fra New 
Life Alabang i februar. Seminaret blir for Pastor Va 
sine 80 fulltidsarbeidere og menighetsplantere fra 
9 forskjellige regioner. Men dette trengs det gryn 
til for å få gjennomført.

Myanmar

Vi har undervist, og samtidig tatt kurs selv, om 
islam og har hatt ønske om å reise inn til et 
muslimsk land. Muligheten bød seg da Susan 
Hover sa vi bare kunne komme over til Indonesia 
hvor hun har jobbet i mer enn 10 år. 

Indonesia

Vi fikk med oss en tredagers Festival i byen Duri, 
nord i Indonesia, samt undervist på bibelskolen 
hennes i Medan en uke. Fantastiske møter hvor 
muslimene fikk oppleve Guds kjærlighet, ble 
helbredet og rørt ved. Ryktene om at Jesus 
helbreder også muslimer gikk som varmt 
hvetebrød på markedet, og fler og fler muslimer 
kom. Den siste dagen var det 5000 som kom til 
Festivalen. Siste kvelden var det en mann som 
reiste seg opp av rullestolen etter å ha vært på 
Festivalen hver kveld og hørt de glade nyhetene 
og sett hvordan mennesker med svulster , blinde, 
og døve ble helbredet av Jesus.

Nepal

I Nepal fikk vi med oss en på reisen, Chuckie, og 
vi hadde en fantastisk kald, men god tid på 
bibelskolen Dunamis, samt besøkt New Life 
Kathmandu og barnehjemmet der. 

Lenge siden sist, men nå kommer det omsider en oppdatering om familien, 
Filippinene og nye misjonsturer vi har hatt til andre land siden sist.
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Ny tid for Myanmar 
og en ny tid med nye 
kontaketer for oss

Indonesia

“Festival” med tusener  
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undervisning på 
Bibelskole

Neapl

New Life Kathmandu 
og Bibelskolen 
Dunamis

 Misjons nytt	 24 Desember 2012

Erik forteller om Jesus som kan sette deg 

fri i en park i Kathmandu
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Baseco’s største kristne arrangement noensinne

Nepal

Her er vi sammen med Toni og Chuckie og en liten 
Nepalsk kristen  gutt som heter Buddha. Han ba 
oss hjem til seg for at vi skulle be for familien og 
hjemmet hans. En skikkelig veslevoksen liten kar. 

Hengivende Nepalske bibelskoleelever koser seg i 
undervisningstimene våre i årets siste 
undervisningsuke.

Kjersti deler Juleevangeliet med studentene i en 
lysmesse. Dette hadde de aldri opplevd før.

Myanmar

Vi besøkte to barnehjem i Yangon. Ett av disse 
hadde 33 barn som bodde i et bambus hus som 
sakte, men sikkert ble påbyggd mens de bodde på 
byggeplassen. Håper vi sammen kan hjelpe disse 
barna. Pasto Va ønsker også å bygge en kristen 
barneskole.

Sammen med Pastor Va Bi og hans herlige familie. 
Va var den som organiserte hele konferansen vi 
var på i Yangon.

Fra pastorkonferansen på hotellet der vi bodde. 
Det sies at dette er den første åpne slike 
konferansen på nesten 60 år uten at man først 
måtte ha myndighetenes godkjenning.

Indonesia

Fra “Festivalen” i Duri. 3 kvelder med tusenvis av 
mislimer tilstede. Til og med på markedet i byen 
gikk ryktene om at “Isa” også helbreder og elsker 
muslimer. En helt fantastisk og trosstyrkende 
opplevelse å få være en del av dette. Evangeliet er 
i sannhet for alle og det har kraft i seg til å frelse.

Kjersti underviser om evangelisering til bibelskole 
elever i Medan. Dette er bibelskolen til susan 
Hoover som holdt festivalen i Duri.

Hele festivalteamet.

En helt utrolig tur på 1 mnd til 3 land hvor vi har blitt kjent med fantastiske 
mennesker som vi tror vi skal få se mye mer til i årene fremover. Samtidig var 

dette den første lang turen vi to har hatt sammen siden vi ble foreldre :-)
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Fremskritt i Baseco
Vi bygger igjen Halleluja
Takket være glade givere i Mc 
Klubben Pilgrims har vi nå 
endelig fått opp den siste 
takbiten på nybygget. Ikke mer 
regn inn i hovedsalen under 
møtene! 
Vi har også fått koblet oss til 
vannettet i Manila, fått vann på 

toalettene og snart er 
dusjrommene ferdig. Vi selger 
nå vann, slik at vi iallafall dekker 
vårt eget forbruk.  

Ett fantastisk utemøte
Sammen med “Care Caravan” 
og en gruppe med frivillige 
medarbeidere fra forskjellige 
menigheter i Manila kunne vi ha 
en Jule-outreach på ”Miami 
Beach” i Baseco. 2000 familier 
ble invitert til samlingen hvor de 
også mottok en pose med Jule-
mat og klær. 4-5000 personer 
kom og de fleste bøyde sine 
knær i den forsøpla sanden da 
muligheten for å ta imot 
frelseren ble gitt. 
En litt tøff ungdom full av 
tatoveringer hørte sang, musikk 
og stemmer og kom nyskjerrig 
for å se hva som foregikk. Han 
forteller:” jeg følte jeg ble dratt 
til denne samlingen som en 
magnet , og beina kunne ikke 
flytte seg, og da Han ba oss om 
å bøye knær og ta iomot Jesus 

gjorde jeg det, og jeg begynte å 
gråte: nå har jeg Jesus i meg og 
Han vil hjelpe meg i livet jeg 
lever her.”

Ungdommene
Ungdommene våre fikk også 
besøk av New Life Alabang sitt 
ungdomsarbeide som kjørte 
igang en kjempekoselig julefest 
for dem og gav de en solid 
julebag med julemat.

Kids Church
I år hadde vi 650 barn på Jule 
feiringen til Kids Church og 
barna fikk ris, kylling, julegaver 
og vi hadde masse leker og 
moro sammen.

Neste år planlegger vi oppstart 
av Kids Church på ”Miami-
Beach” og vi regner med 400 
-600 flere barn i Kids Church 
hver uke. 
Vi har nå fått kjøpt inn nytt telt 
og noe utstyr, og så snart vi er 
klare setter vi igang.

   

 Kontakt informasjon
 Skandiabanken: 
 97102431948:  Støtte Generelt
 97131347948:  Baseco

 Kontakt oss:
 00639209701029
 95221522
 Email:
 erik@tronrud.net
 kjersti.tronrud@hotmail.com

 Web: www.eriktronrud.weebly.com

Tusen takk for 
innsatsen i 2012

    Slideshow fra misjons turen i nov-des.

            http://youtu.be/cEjK2srP8jY

Nærmere 5000 mennesker kom til et utendørs 
møte med utdeling av mat og gaver

650 barn på menighetens jule fest

Etter teltmøtet ble vi belønnet med den mest 
spekatuklære solnedgangen vi har sett noen gang i 

Baseco
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