
 

 

 
 

�yhetsbrev fra familien Tronrud og Mercy2Asia! 
  

Spenningen til det nye året 
ute på feltet i Asia har vært 

som maur i magen –  
Det kribbler!!  
Vi har forventninger til Gud 

at ALT Han har bestemt og 

lagt ferdig for oss, skal vi 

lett gripe fatt i og vandre 

rett i !!  
 
 

Sist uke gikk 

startskuddet for 

”trainee” misjonærene 

på M2A Mission and 

Staff Training Center. 

 
 

 

Vi har nå ei norsk singel jente, 

ei norsk/nepalsk jente og 

ekteparet Koldal med 2 barn. 
�å til helgen skal de være i 

Baseco-slummen fra fredag til 

mandag. Her skal de sove, leve 

og betjene mennesker i 

slummen.Her er ikke 

komforten som hjemme -☺☺☺☺ 

Et liten tips: bønn og imodium.. 
 
 

 
    
 

På trappa til Basen vår sammen med noen av vår Filippinske stab. 
 
Jeg spurte Linda , en av våre ”trainee’s”; om hvordan hennes første uker hadde vært her på 
Filippinene og hva forventninger hun hadde til Gud dette året: 
Endelig er misjonstreningen igang: Dette har jeg ventet og drømt om i 7 ÅR! Det har nå vært 2 travle 
uker med husjakt, flytting og innredning. Mye trafikk, lite effektivitet og en generelt uoversiktelig by 



 

 

gjør at tiden flyr. Eller som Erik sier; manila stjeler tiden din om du ikke er disiplinert.  
Storbyen og kulturen ellers gjør at man får testet både tålmodigheten og andre frukter. 
Vi har en datter og  sønn med oss som nå er begynt i ny skole. Som forventet sliter han litt med at alt 
går på engelsk, men han kommer nok ”igjennom”.  
Vi kjenner både glede og trygghet i å bli tatt imot og trent av noen som har vært i misjon en stund. 
Jeg har allerede fått vært med Kjersti til Baseco for å be for syke og det føles bare så riktig og godt å 
være igang med ”misjonsbefalingen”. 
 
Som familie har vi en drøm om å reise til et annet land etter treningsåret, men akkurat nå vet vi det er 
riktig å være på Filippinene som er et strategisk riktig sted å begynne tjenesten og bli trent. Her skal jeg 
og hele familien bli sterkere sammen og ennå tryggere i Gud ☺ 
 
Linda Kolldal 

 

I �ovember og Desember skal vi på en 6 

ukers lang teamtur til I�DIA.  

Asia- HERE WE COME! 

I India  

skal vi bla. undervise 
en uke på en bibelskole  Bildet er fra en en av protest aksjonene i år mot myndighetene i India 
og reise rundt på ulike   som diskriminerer de kristne. 
plasser og betjene  

mennesker  og menigheter.                                          
 

Mercy2Asia Academy i Baseco: 
 

Vi har 127 barn på 

skolebenken og 7 ansatte i 

skolen (2 lærere var ikke 

tilstede da bildet ble tatt). 

Disse arbeiderne er helt 

fantastiske som er villige til 

å jobbe i slummen hvor 

ikke forholdene på skolen 

er helt etter norsk 

standard. 

 



 

 

Kids Church: 
Da vi kom hjem fra �orge fikk vi vite at en av våre Kids 

Church arbeiderne som har bodd i menigheten og som vi har 

tatt oss spesielt godt av pga vanskeligheter i familien, hadde  

solg 500 kids Church ”krakker” til skraphandleren....!!! 

Selfølgelig  tråkket han dem først istykker før han leverte  

dem. Han ville ikke at han som han solgte dem til skulle  

forstå at han hadde stjålet dem.  

Denne karen har dessverre mistet sin  ”Chairs ministry ” i Kids 

Church...... 

 

På lørdager i ”Habitat-outreach” i Baseco har vi fått velvilje av Barangayen ( de lokale 

myndighetene ) til å bruke den nye idrettshallen i Baseco til å kjøre Kids Church programmet 

vårt. Det betyr ingen flere dager med forblåste og vrengte telt og gjennomvåte barn og arbeidere! 

På søndager har vi fortsatt Kids Church i menigheten vår i blokk 6. �å i regntiden 

samles ca.700 – 780 barn tilsammen til møtene.  

 

Living Word: D’ Church 

Baseco :  
Menigheten bygges sakte 

men sikkert. For tiden så er 

det i ungdomsgruppa det er 

mest vekst i antall. Opptil 

100 ungdommer kommer 

sammen på ungdomsmøtet 

på søndag kveld. 

 

Et av de herligste 

vitnesbyrdene fra 

”voksenmøtene” på søndag 

formiddag er at en av 

Basecos mest kjente eldre 

alkoholikker i gata, tok imot 

Jesus før vi dro til �orge sist                           
juni. �å, 3 mnd etter, er han     Her er nesten hele kolonien sammen med nesten hele Baseco staben 
ivrig med på søndagsmøtene.  

Han forteller at Jesus forandret han og at han sluttet med å drikke! �å vil han ha hjelp av Jesus 

til å slutte å røyke☺☺☺☺ 

 

Som dere vet så er høsten moden og arbeiderne få, og ”The great end-time harvest” trenger 

MA�GE arbeidere. Vær med og be om at Mercy2Asia vil bli en sterk misjonsorganisasjon som 

kan trene og sende misjonærer fra �orge og  Asia. 

M2A er nå en frittstående stiftelse med støtte fra Levende Ord, Fokuskirken i Drammen og 

enkeltpersoner. Vi ber om at flere menigheter og bibelskoler må koble seg opp både i �orge og 

her på Filippinene, slik at vi sammen kan mer effektivt trene arbeidere ut i misjon!! 

 

Ønsker dere alle der hjemme i �orge en fantastisk høst med herlige farger!  

Takk til alle dere vi fikk truffet og vært sammen med i sommer! Dere er som en 

vitamininsprøytning inn i våre liv og hjerter!Og til dere vi ikke fikk truffet og takket personlig , 



 

 

vil vi si at dere er kjempe viktige for oss og det Herrren gjør her på Filippinene! Vi er glad i dere 

og takker Gud for dere☺☺☺☺ 

 

 

 Sammen for Han og for å gjøre Han kjent!   

Gode , varme hilsner fra familien Tronrud 

 

 
Kjersti and Erik TronrudKjersti and Erik TronrudKjersti and Erik TronrudKjersti and Erik Tronrud    
@ mail:  

erik@tronrud.net                 

kjersti@trronrud.net  

 

www.mercy2asia.com  

       

Adr:Adr:Adr:Adr:    
2 Tanauan 

Alabang Hills Village,  

1780 Muntinlupa city, 

Metro Manila 

Philippines    

Phone:Phone:Phone:Phone:    
0063 02 8422216 Home 

+63 9209701029   Erik 

+ 47 95221522     --//-- 

+63 9189083259 Kjersti 

+47 48045667     --//-- 

Skandiabanken:Skandiabanken:Skandiabanken:Skandiabanken:  
97102431948:  M2A + private 

97131347948:  L.W.M.- Baseco 

 
HSBC: 
0801-33440-070:  “Peso” 

0801-033722-130  "dollar" 

 


