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Ja nå er det jo nesten som om nyhetene hagler inn, så kort tid er det siden sist. Men vi må bare 
fortelle om det som skjer. Store fremskritt er det faktisk å spore siden sist!  

 
Misjons leder fra Levende Ord, Olav Rønhovde har akkurat vært på besøk. Vi hadde noen herlige 

dager, og vi tror han og menigheten hjemme er glade for det de ser skjer her ute (Filippinene). 
 
Vi fortsetter planene, og arbeidet med skrittvis utbygging av bygget i Baseco. Barne skolen 

(førskole) trenger plass, og bygget ellers er nærmest sprengt av folk og aktiviteter. Skolen skal være klar 
til oppstart i Juni selv om lokalene da kanskje ennå er noe uferdige. Vi skal i alle fall kunne være tørre 
(regntid) og barna skal ha pulter, eget wc osv, og skolens kontor må være i stand sammen med ny lærer 
og assistent. Vi fortsetter inntil videre med sponsor barna. I år med både 1 og 2 klasse. 

 

   
For å si det mildt, i KIDS CHURCH er det TRØKK! Fantastiske arbeidere, og herlige unger! 

 
MENIGHETEN. Vi opplever til tross for store (les kultur) utfordringer at menigheten sakte men 

sikkert vokser og at arbeidere blir fostret etter den tenkning og ut fra den hensikt vi har med arbeidet. Når 
sant skal sies, som man jo bør gjøre i et kristent nyhetsbrev, så er det arbeidet med barna, og ungdommen 
som er sterkest. Deretter er det kvinnene som ved handling viser at de har tro og er med i arbeidet. 

  
Mannfolka….tja…. som det sies her ute….gammel hund er vond å trene!!!                                     

Vi står sammen i bønn med søstrene i menigheten om et gjennombrudd blant de, ” macho (tror de)-øl 
drikkende-kvinne mishandlende-sløve-nikotin stinkende-feite-hanekamp gale gamblerne”….. phuuu….                            
             
 Det er faktisk helt vannvittig selv for Erik ☺ å oppleve hva en kar kan få seg til ”ikke” å gjøre!!! I tilegg 
til alt det rare de altså gjør i stedet for det de burde gjøre :-   Men takk og lov, Jesus Kristus døde for 
ALLE og for ALLES synder, sykdommer og plager..…. Så det er bare om å gjøre å være tilstede, og å 
leve så man har innflytelse på omgivelsene så blir det alltids vekkelses luft i leira……og Guds vilje er at 
det skal blåse riktig friskt!! 
  

Ellers kan vi nevne at det nye lyd anlegget og karaoken fremdeles er VELDIG populær! 
Ungdommene er nå rundt 40 stk hver søndags kveld etter bare 1 mnd. Lovsang, bønn og undervisning 
først, før avslutning med en video (oppbyggelig, eller ”ren” humor/action) sammen med litt snacks eller 
lett mat!  

Om noen av dere der hjemme har noen DVD,r eller VCD,r som der kunne tenke dere å forære 
siden dere allikevel ikke ser mer på dem, så står adressen nedenunder ☺  
             Vi ser nå at selv om det stort sett er rundt 30-35 på møtene våre så er det nok mange flere som 
søker til menigheten. Alltid nye fjes å se. Mange jobber deltid og skift også, så det er ikke alltid like lett å 
få tid til å gå på møter. 
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1. Olav Rønhovde forkynner på søndags møtet I Baseco    2. Olav filmer barna i Kids Church 

 
BIBEL SKOLEN  
…. JA den SKAL starte med første kull ut i AUG-SEPT i dette Herrens år 2004. Vi starter med 

20-25 elever første året, selv om målet på sikt er 100 elever i året. Skolen blir mest sannsynlig i Bydelen 
Alabang i Manila. Dette vil, når vi klarer å finne lokaler være det mest praktiske, da det  jo er dit vi som 
familie flytter nå 15 mars…. fremdeles i HERRENS år! Alt vi er og har tilhører jo ham…til og med tiden 
vår.   

 

 
Vår nye adresse: Acasia ave, Batangas North 100, Ayala village. 

 
Alabang er også nærmere Baseco (1 time), og bydelen Taguig (30 min) hvor vår samarbeids 

menighet Mt. Moriah er lokalisert. Denne menigheten ledes av Pastor Vic Delvalle. Kanskje noen av dere 
kjenner hans bror Santiago (James) Delvalle, som er Pastor i Levende Ords menighet på Holmlia i Oslo?  

 
Å bo i Alabang betyr store forandringer for familien Tronud som nå er vant med å bo på fjellet i 2 

år, etter først å bo ett år i Olongapo ute ved kysten. Dette er BY med ALT hva det medfører av trafikk og 
utfordringer ellers. Sikkerhet er f.eks en av tingene man må tenke mer på.. Bare i Alabang og nabo 
bydelen Makati alene har flere mennesker enn hele Norge til sammen. 

 
Alt blir nok en del dyrere, eks husleie og barnas skole. Positivt kan man jo derimot si det er å 

kunne gå på ”super,n” å handle vestlig mat og butikker med klær som passer til Mor og Far. Kort vei til 
banker og lege/sykehus. Hurtigere og mer stabil internett…for Erik…..som jo ikke skravler i telefonen!!! 

 
For barna betyr det nå tilgang til gymsaler/trening, ja til og med skøytebaner, musikk lærere, kino 

og ellers hva de måtte ønske seg….jentene er for øvrig ganske musikalske. Hvor i all verden  de har  det 
fra, aner vi ikke!! Men de har jo en Far i himmelen også….. det finner vi ut av senere i evigheten en gang 
tenker jeg! 
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Vårt nye hjem, og Levende Ords nye Base i Filippinene.  

Etter 2 dager med samtaler og møter med lokale pastorer fra Luzon (Hovedøyen her….ikke den i 
indre Oslo fjord så klart!!) så er vi nå endelig enige om å starte Treningsskole for Pionerer og 
menighetsplantere. Skolen vil profileres som Living Word eller Mercy2Asia, mer om det senere. 

 
Erik blir leder for skolen i oppstarts året, men vil stå nært sammen med Vic Delvalle som antas å 

overta etter innkjøringen. Dermed kan man jo godt si at vi HELT sikkert blir boende her 1-2 år til før vi 
flytter til Bangkok for å være med å starte skole og Base der. Så nå har dere fremdeles en mulighet til å 
besøke oss i Filippinene!!! 
 

     
Olav deler visjonen med Pastorene som skal være med i arbeidet. …. og mat ska dæm haa…..!!! 

Det ser også ut til å bli nær kontakt med flere andre ledere og pastorer etter disse møtene. Flere vil 
sende elever og noen vil endog selv begynne på skolen eller dra til Norge på 3 mndrs kurset i Bergen. Ja 
”dette e berre lækkert” rett å slett!!  
 
 Allerede denne uken begynner jakten på egnede lokaler til skole og internat. Flere av elevene 
kommer fra fattige områder lenger syd og har ikke mulighet til å få annen bolig under skoleåret. Det vi 
hjemme kaller deltids jobb er ett fremmed ord i Manila, og ikke mulig å få til for våre elever som skal gå 
10 mndr skole før de skal ut på ett års pioner arbeid. 
  

Skolen har generell støtte fra sponsorer for første året. Andre året får de elevene som er godkjent 
for pionerarbeid tilbud om støtte i ett (1) år. Etter det må de finansielt sett klare seg selv. De vil allikevel 
få oppfølging/besøk og hjelp til arbeidet. I noen tilfeller er det direkte kontakt, mens andre vil følges opp 
via lokale pastorer/ledere som sendte de til oss for trening. 

 
Det vil bli 1-2 ”conventions” årlig der alle som er ”våre” blir invitert/hentet inn for undervisning 

og fellesskap. Nye elever vil reise på team med lærerne for å besøke gamle elever, slik vil det også 
opprettholdes ett miljø med trening og læring i fokus. 
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Under et herlig mote I Mt.Moriah. MANGE fikk oppleve at Gud ER og at den HELLIGE ÅND  IKKE døde 

etter pinsedag, eller da apostlene senere døde mett av dage etter fullført løp!!!  

Vi har fått rapporter om ”Kunnskaps ord” som gikk rett inn i folks reelle livssituasjon og satte 
ting på plass. En oppmuntret menighet i fyr og flamme og aktive som aldri før ute blant folk i byen. Folk 
blir jo ”rætt å slætt frelst”…som en lærer skrev i en klage til meg en gang etter ett skole seminar jeg 
hadde i Tromsø! Dette ble beklaget sterkt…”how stupid can you get?” Som en kjent broder bruker å 
si…navnet hans begynner forresten på Å og slutter på E….! 

 
Barnas skole neste skoleår. Verdens største skole for misjonær barn.                                                         

www.faith.edu.ph        

Denne skolen har eksistert siden 1957. Mor og Far må ha status som misjonærer for å kunne søke 
elevplasser til barna. En av de for dere der hjemme mest kjente tidligere elever ved denne skolen er 
Martin Burnham, dere husker vel han som ble skutt av militæret under befrielsen fra fangenskap hos 
muslimske Abbu Sayaff her på Filippinene. Skolen er over en time hjemmefra, så vi må leie oss inn i en 
mini buss med egen sjåfør sammen med 2 andre Norske familier. Turen starter hver morgen kl. 
05:45……. Også barna offrer noe i misjonens navn. Men så vidt vi forstår så ”liker” de faktisk å gå på 
skole, og de lærer MASSE….. jammen ramla eplene langt fra stammen. Var det sånn før i tia og?? 
 

N.B En ekstra takk sendes  til Reidar Holm i Ødegaard & co for rask reparasjon av PC,n til Erik. 
De to savna hverandre inderlig mens Pc,n var på tur til gamle landet… men heldigvis det gikk over all 
forventning!! 

I år kommer vi hjem til Norge 2 juni og i alle fall Kjersti og jentene blir ut juli. Frem til rundt 
St.Hans (hvem var han forresten?) blir vi på øst-landet for å besøke familien, venner og Fokus kirken i 
Drammen.  
 

Kjersti and Erik Tronrud 
 
E-mail: 
erik@tronrud.net                 
erik.tronrud@mercy2asia.com 
tronrud@hotmail.com  

Philippines:  
 
Tronrud 
100 Batangas North, 
Ayala, Alabang Village, 
Manila 
Philippines 

Phone:   
 
0063 02 8509953      Home 
+ 63 91 87 80 30 28   Erik 
+ 63 91 87 69 18 33    Kjersti 
+ 63 91 72 04 06 91    Kristi Charlotte 
+ 63 91 98 36 20 16    Jeanette 
 

Skandiabanken: 
97102431948 
 
Equitable PCI Bank: 
0489-00364-3      Peso 
2489-00016-7      Dollar 
SWIFT:       PCIBPHMM 
ROUTING: 0001-1-1708849 

  


