
                                                                
                     
 

 
 

SMELL – BANG - BANG  sa det og vi ble skutt inn i år 2003!!  
Her på Filippinene er nyttårsrakettene bare masse kraftige smell og røyk uten 
farger!!! 
                     Vi har hatt en FANTASTISK julefeiring med Kjerstis mor, far  
og søster Kristin!! Juleaften ble feiret oppe i Galla fjellet sammen med pygme- 
ene. 
 

 
 

Det ble en STOR opplevelse sammen med våre små venner!! Under lov- 
sangen krøp det en giftig slange over mor sin fot...... men den endte FORT der 
den hører hjemme: under våre føtter!!! (les: liten pygmeslippers) Erik prekte 
og 11 mennesker tok imot Jesus og 2 ble helbredet: en jente med sterk hofte- 
smerte og en mann med skulderproblem.Her kom St .Claus helt i bakleksa...!!! 
( der han også hører hjemme....he he) Dere nisseelskere får tåle den....... 
 



 
 

Det var  2 familier som hadde barnevelsignelse denne dagen. 
Moren på bilde ( ikke hun bak..) var det Jesus helbredet!! 
            Etter julegudstjenesten inntok vi en HERLIG julemiddag. Den bestod av: 
helstekt gris, ris, og pansitt servert på asjett lagd av bananstamme!! MMMM 
                        

          
 
                        Kåre og Marit fra Levende Ords pionerkurs kom endelig frem bleke men 
fattet etter en ”liten” forskinkelse på 12 timer!!Etter noen dager med ”adjustment” fra 
neglesprett til solstikk og en innføring i den filippinske kulturen, dro teamet tilBaseco, 
slummenigheten vår i Manilla, og så videre til Olongapo!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marit forteller om sitt første møte med Baseco: 
 

        
 
                               Ja det er virkelig en forundelig opplevelse å gå mellom  trange  
passasjer med yrsmå boder av ALLE slag. Mange har bygget skrøpelige saker for å  
ha et sted å bo.Barn og hunder vrimler det av og MASSE fremmedartede lukter.Vi 
måtte både se ned hvor vi gikk pga. søle og skitt, og opp pga. at vi kunne bli et hode 
kortere, selv jeg som bare er 1,52 cm.Virkelig kommelige forhold!!!! Så da vi endelig 
kom frem til menigheten virket det som rene luksussen!! Selv om det ikke var innlagt 
vann og et WC som du måtte skylle ned med en vannbøtte.... 
 

              
 
Barn utenfor menighetens port..                 Barna i menigheten opptrer på møte... 
 
                     Vi kom i god tid før bønnemøte og menighetsmøtet skulle starte. Når 
menighetsmedlemmene kom ble vi delt inn i grupper hvor vi bad for og med hverandre. I 
min gruppe var det spesielt 2 damer som hadde særlige behov. Den ene damen skulle til 
spesialist fordi de hadde funnet en kul i brystet hennes og det gjorde så vondt at hun ikke 
kunne arbeide. Den andre damen hadde særlig vond hodeverk.Vi bad alle i gruppen. Så 
på søndag etter søndagsmøtet fikk vi vite at damen med smerter og kul i brystet hadde 
vært hos spesialisten og han kunne ikke finne noen ting!! Likeledes med damen med 
hodeverk over lengre tid: FRISK!!!! ALL ÆRE TIL JESUS !!! 
 



                         
 
Marit (66) og Kåre(44) i morgen bønn i Baseco....M + K sammen med pygme-barn... 
 
 
Kåre forteller fra turen til Olongapo: 
                        Det er en opplevelse å komme ut av sin ” Comfort zone” for å gjøre Jesu 
gjerninger. Vi bad for en liten jente med ørebetennelse. Værket rant ut konstant av øret 
hennes .Hun ble helbredet. 2 ble frelst når vi evangeliserte på stranden. Vi var også et 
godt stykke inne i jungelen og vitnet og bad for syke pygmeer. 
                        Vi hadde også møte i fengselet. Spennende å være med på pionerarbeide 
og vi ser med forventning frem til hva Jesus vil gjøre gjennom oss i tiden som kommer! 
 
                         Vi hadde også kvinnemøte i pastor Manuel og Lydias menighet!!! 
Det ble en kveld hvor Herren fikk komme til med sin kraft av glede og helbredelse etter 
at flere forstod kraften i det å tilgi...... .           
 

         
 
Gina( vår Filippinske medarbeider) vitner..     Marit preker så snørr og tårer flyter... 
 
              Erik gikk inn som president for Living Word Mission inc. den 10 februar  etter 
Mats Cederstam som nå arbeider hjemme. Dette arbeidet vil etterhvert bli lagt inn under 
Mercy2Asia inc. Så nå har vi gått inn og hatt VÅRRENGJØRING i menigheten i 
Baseco!! Ja TAKKET-VÆRE rause givere har vi fått begynt å pusse opp og male 
menigheten!! Det er blitt pusset opp 2 rom i 2 etasje og snekkret senger slik at team kan 
komme å bo og jobbe i Baseco for en periode. Det er blitt lagt inn vann og toalettene er 



under restaurering!! Kjøkkenet har fått et malingsstrøk og tak, vegger og gjerde har blitt 
styrket og reparert!! Tyveri sikring er en nødvendighet, og vi har som mål å bli en 
”vantett” menighet før neste regntid setter inn.  
 

.               
 
 Kåre i snekker tjenesten....        Jojo bearbeider bambussen som skal omformes til seng...                       
 
                   Vi og Herren ønsker UTVIDELSE av dette arbeidet som skal bestå av : En 
STERK menighet, med barne-og ungdomsarbeide. Førskole for barna i slummen, og en 
miniatyr pionerskole for pastorer og ledere  i slum områder. Så nå ligger vi i 
forhandlinger om  kjøp av naboeiendommen til menigheten!! ( vær med å be for 
dette..!!!!!!.) Familien til Kjersti vil kjøpe denne ”luksus kåken” slik at dette arbeidet i 
slummen kan ta helt av!!!!! HALLELUJA!!!!(...ja nå har familien fått seg sommer bolig i 
den ”skjønne” bydelen Baseco.... he he)  

Baseco er den stolte bærer av navnet : den værste bydelen i Manilla!!!  Bare i 
løpet av de 5 første dagene i Baseco for teamet,  ble 4 drept rett ved der menigheten 
holder til.....Det er godt ikke teamet er skuddredde. En av gutta som stadig sitter utenfor 
kirka og drikker med pistol i lomma sa til Erik en dag at ”jeg szkail paisshe på dere”....og 
vi følte oss med ett SÅÅ trygge  ;-) 

...... Muslimene har rustet opp i bydelen og fått den stygge ”høytaleren” på 
plass.....andre sekter har nå også sett Basecos 15.000 husstander og aktiviserer kraftig i 
området. Så om noen vil arbeide med evangeliet til muslimer så kan de komme til oss...vi 
har tusenvis rett utenfor døra!!!!  
 
 Kjære misjons – medarbeidere, vær med å be for menigheten vår i Baseco, at 
den skal få være det redskapet Gud vil den skal være i denne slum bydelen. Vi 
trenger også å få godkjent noe papirer ved kjøp av nabotomten.  
 
 I Tagaytay trenger vi å få oss lokaler til Pioner bibel skolen som etter planen 
skal startes nå til høsten!! 
 
TUSEN TAKK for at dere står med !!!!!!! 
Ønsker dere alle en fortsatt god vinter med deilig ny hvit snø! 
 
Kjersti og Erik, Kristi charlotte, Jeannette og Lene Cecilie. 
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