
 

 

Ja, nå er det ikke lenge før dere der hjemme kan synge: ” fløy en liten blåfugl gjennom vindu – 

gjennom vindu, gjennom vindu ….. ” Mens vi her i Manila heten lengter etter regntiden og har så 

smått begynt å nynne på sangen: ”We are singing in the rain…” 

Etter Jul har vi hatt mye besøk fra Norge, noe som har vært kjempe koselig!  

Først kom Kjerstis mor og far 

med en ”liten” vennegjeng på 

12 stykker.. 

Her er det 360 glade ”Kids 

Chuch” barn som ønsker dem 

velkommen til Baseco med 

drama, sang og blomster. Det ble 

hett og vått og tårekanalene 

jobba på spreng hos de 

besøkende…. 

 

Så kom venneparet vårt Marit og Kalle Solvang 

med 4 barn. 

Marit og datteren Stine deler ut klær til 

forventningsfulle barn i Baseco. 

 

I påskeferien kom Kjerstis bror Gaute med kona Hanne og 3 herlige barn. 

 

Vi er så takknemlige for at 

familie og venner kommer på 

besøk. Det er med på å gi oss 

ett ekstra løft her ute på 

Filippinene. 

 



 

I Baseco har vi begynt å bygge ut igjen etter 

noen lange år med byggestopp.  

 

I bakgården som etter hvert skal bygges inn 

og få 2 etasjer har vi fått 2 nye toaletter og 2 

nye dusjer og det er blitt støpt kloakk kum.  

 

 

Det nye hovedbygget har fått 

utvidet gulvplass etter at vi har 

revet ned halvparten av andre 

etasje på det gamle bygget, lagt 

nytt fundament for gulv, og satt 

opp nye søyler for nye vegger 

og tak. 

 

 

 

Nå i sommerferien til barna i Baseco har vi hatt ”Rusken” aksjon. 

 Mini –Youth gruppa vår har plukket søppel  

3 ganger i uka, 2 timer om dagen. Nye 

holdninger blir lagt inn og naboene våre i 

Baseco har fått noe å tenke på når de ser 

barna våre plukke søppel.  

Motto: ”rene hjerter – rene omgivelser” 

 

                                                                                       

Slik så det ut før barna gikk til 

angrep på søplehaugen……… 

 

 

Og slik så det ut etter at barna 

hadde plukket opp 8 sekker med 

søppel og fylt på med ny sand fra 

stranden. Takknemlig kiosk eier 

med stort smil i rosa til høyre på 

bilde. 

 



 

Kjersti har vært i Kambodsja sammen med Sofia, ei fantastisk  misjonær dame i Hong Kong.  

Vi underviste, ba og oppmuntret arbeiderne og lederne i ”Hope” 

  

Veldig bra! Vi fikk med oss noen kultur 

opplevelser også da vi var å så på gamle 

templer og ruiner i Angkor Wat og Phnom 

Kolen. 

 

 

 

 

 

Joke, lederen for Hope , Sofia og Kjersti 

 

Joke driver et arbeide med 916 

”Cell – Churches” over hele 

Kambodsja hvor de igjen driver 

”Community Service” med 

barnearbeide , forebyggende 

arbeide med Hiv\Aids 

undervisning for ungdom og 

voksne, de har også støtte 

grupper for de som har eller er i 

familie med Aids syke.  

 

 

 

Vi hadde en laaaaang motorsykkel tur på 

3.5 time i  grisetrafikk på humpete og 

støvete veier for å se på ett av arbeidene de 

driver ute i provinsen. 

Er ikke rart jeg er nervøs…. Sjåføren Joke 

kjører i den trafikken med gjenlukkede 

øyne… 



 

 

 

Vi måtte kjøre en motorsykkel- 

ferje..eller rettere sagt: en 

flytende fjøl, for å komme over 

til stedet vil skulle til… 

 

 

 

 

 

 

Kjersti sammen med ”støtte–gruppa” for de som har AIDS eller er i nær familie med noen som er 

smittet. 

 

Et fantastisk arbeid med mange vitnesbyrd om hvordan Jesus kom til deres bygd og hjerter og 

hvordan det har forandret dem og bygda.  

  

Vi spiste lunch med en familie hvor sønnen  

hadde blitt kjent med Jesus gjennom 

barnearbeidet.  

Han fortalte alt han lærte om Jesus til foreldrene 

og søsknene og i dag etter lunchen tok familien 

imot Jesus. Fantastisk. Dette arbeidet og de gode 

nyhetene om Jesus sprer seg i Kambodsja. 

 

 



 

På markedet var det masse deilig insekt snack: 

 

 

Kjersti tok og heiv innpå en 

gresshoppe. Disse godsakene står ikke 

øverst på gåtteri lista hennes etter 

dette….  

 

Kjersti fikk vondt i hjertet ved tanken på Johannes i 

bibelen som levde på gresshopper…. 

 

På markedet i Phnom Penh fikk 

Kjersti be for en kvinne som tagg 

penger: 

 

 ”… sølv og gull har jeg, og noe skal 

du få, men jeg vil også gi deg en 

dose med Guds velsignede kraft” 

☺ delvis sitat fra Apostlenes 

gjerninger kap. 3 v 6 

 

 

 

Raju, fra Nepal som har bodd hos oss i 2 år mens han gikk på New 

Life School of Ministry er nå vel hjemme i Pokhara.  

I november drar vi begge to med team fra New Life for å følge 

han opp og for å undervise på en nystartet bibelskole i 

Kathmandu.  

 

 



 

Ellers så trives vi alle og barna gleder seg til sommerferie og tur til Norge. Vi gleder oss veldig til å se 

dere igjen! 

Tusen takk for at du så trofast står med oss i arbeidet her på Filippinene og i Asia ellers. Sammen skal 

vi se mennesker forandret etter at de har møtt Hans Kjærlighet og lært seg å kjenne Han. 

Må du bli mer og mer forundret og tatt av Hans kjærlighet som Han har for akkurat deg, for det vil 

gjøre deg frimodig i å oppdage og ta imot ALT Faderen har gitt deg i Sønnen. Take it – and be 

satisfied in every area in life!   

 

Gode klemmer og ønske om en frisk vår fra Erik, Jeanette, Kristi, Kjersti og Lene Cecilie.  

Bildet er fra påske turen vår: ” land i sikte…” 
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