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      Mercy2Asia    
 

MARS - APRIL 2002 
 
 
 
“UMULIG, UMULIG, UMULIG” Dette var meldingene vi fikk da vi skulle booke om 
billettene våre fra Juni som vi først hadde bestilt, og til medio april som vi fant ut etterpå! 
På reisebyrået vårt ble de nærmest frustrert da vi insisterte på at i midten av april da 
SKAL vi hjem for ungene begynner på skole igjen i Juni. Det virker som om alle 
Fillipinere i hele verden er på reise fot akkurat på denne tiden av året. Fulle fly alle veier, 
men Herren, Herren som dere jo kjenner selv (håper vi da!), har sine egne veier og en 
nesten utidig vane med alltid å komme i siste liten..! 
Pastora Esther i kvinnegruppen ”vår” hadde med en gjest en dag som arbeidet i 
LUFTHANSA…. Var det tilfeldig tro?  Vel denne damen kjente den enn av topplederne i 
Manila, som etter noen ”texter” sa at hvis dere er venner av denne damen skal jeg gjøre 
alt hva jeg kan, og det gjorde hun. Så nå har vi billetter og er på vei hjem for en kort tid. 
Ikke hvet vi hva som skjedde men hun overstyrte vist alle reisebyråer og alt av bookinger, 
og egentlig skulle vi betale 100 dollar pr. pers, men slapp det også ….tjjoohooi og 
Hallelujiia ;-) 
 
17 april reiser Kjersti, Jeanette, og Lene Cecilie. 18 april er det Erik, Kristi Charlotte og 
lærer Monica sin tur.  Som alle kongelige så ble plassert på to forskjellige fly for ikke å 
vekke for oppsikt….. vel den siste der er  ikke bare morsomt, men sånn ble løsningen. 
 
Nå gleder vi oss veldig til å treffe familie, venner og menigheten vår i Bergen. Det har 
vært godt og vel 8 raske men veldig innholdsrike måneder for oss, men vi (barna) savner 
veldig venninnene sine, og besteforelder, fettere og kusiner osv. Det er nok til nå de tre 
små misjonær barna som har betalt den største prisen for Mor og Fars overbevisning og 
valg av livsstil og tjeneste for Evangeliet.  
 
Neste år håper vi derfor at flere familier våger å ta spranget ut misjonskallet og blir med 
oss og bygger en base for  evangelisering, misjon og menighetsplanting, og en egen skole 
for å trene arbeiderne for oppgaven. 
3-4 familier kan flott bygge en solid base med trygge forhold for barna. Har vi til sammen 
10 norske barneskole barn kan vi også etablere en egen norsk barneskole som barna kan 
være i 1 til 2 år så de for aklimatisert seg og lært språket osv. Eldre barn kan søkes rett i 
high school og college. 
 
Dette var for de som ikke tok hintet med en gang altså dagens misjons REKLAME !!! 
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I dag 14 april har vi skrevet under på diplomene som skal deles ut under et menighets 
jubileum i Subic menigheten i mai. 15 elever har fullført 3 mnd. med grunnleggende 
undervisning om menighetens grunnvoller, og flere emner relatert til den Hellige Ånd. 
Det har vært mange spennende og lærerike uker for både lærere og elever. Halleluja vi er 
i gang, og første semester er fullført om enn i liten skala i forhold til det mål vi har. 
 
Kjersti har nylig forkynt på et søndagsmøte hos Pastora Ester midt i Olongapo sentrum, 
med åpne vegger ut mot gata, masse trafikkstøy og folk så hun måtte bruke mikrofon og 
anlegg så hele gata fikk høre forkynnelse og lovsang. Kjersti forkynte akkurat de behov 
av å lære og pastor Ester var kjempe fornøyd, ja som om hun skulle ha sagt det selv ;-) 
Omvendelse og ny overgivelse til Herren gjorde at mange fikk et heftig møte med Gud. 
 
 

TAGAYTAY 
 ”På Tagalog: Far hugg slangen” 

En av visstnok flere betydninger av navnet, men dette blir vår bønn for byen. 
 
 

   
 

Etter en 3 dagers rundtur i provinsene/fylkene Cavite, Batangas og Laguna. 
 
Turen er bl.a et resultat av bønn der D.H.Å faktisk gav oss ordet CAVITE for over 10 
mndr. siden hjemme i Bergen, og uten at vi da visste om hva dette CAVITE var for noe. 
 
Vi kom etter å ha vært innom Cavite city og et par mindre steder til byen TAGAYTAY. 
Byen ligger oppe i høydene rundt sjøen TAAL, som b.la. har vulkanen TAAL midt i 
sjøen. Allerede på vei opp høydedraget mot dette området var det som om himmelen 
åpnet seg og klarsyn/tro våknet til liv i meg. At det var en fantastisk utsikt, deilig klima 
og godt vær gjorde ikke saken dårligere. Stedet er som å kjøre langs ås siden i Drøbak, 
eller stå på hjelteryggen i Bergen for de som kjenner de stedene. Nydelig grønt overalt og 
rent og pent og en fantastisk utsikt.  Er i grunnen glad vi begynte å kjenne på saken før vi 
kom helt opp da det ellers lett kunne oppfattes som ren sjelisk nytelse ;-)…… 
 
Tagaytay er et knutepunkt for en god del av trafikken i det sydlige Luzon, og er blitt et 
lite  paradis for rike Manila beboere, her er golf klubber og lekeparker, coffee-shops, 
butikker og mye av hva man vanligvis trenger ;-) 
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En drøy times kjøring rundt sjøen så ligger byene som perler på en snor fra Batangas city 
og opp til sjøen Laguna. Her langs med high wayen er det millioner av mennesker, 
industri og skoler, fattige og rike om hverandre. Troen på storby evangelisering og 
menighetsplantings strategier nærmest spratt frem i huet på oss ;-)  
Tid og distanse i forhold til outreach og oppfølging i disse 3 folketette provinsene vil 
være våre minste utfordringer i arbeidet da Tagaytay ligger like ved Laguna og på 
grensen mellom Cavite og Batangas. Vei nettet er også veldig bra i disse områdene. 
 
Stedet ser ut som om det er verdens viktigste by for katolikkene, hvert tredje hus omtrent 
er en katolsk orden ,skole eller stiftelse. De har nok investert mange millioner gjennom 
en del år her ja. Bortimot 70 forskjellige katolske ministries er det registrert, men bare 
noen få veldig få og svake menigheter. Eneste store kristne visksomehet i området er 
adventistenes nasjonal hovedkvarter og skole…den er til gjengjeld STOR. 
Her bor det senatorer og ministre, og andre kjendiser. Forsvaret har radar installasjoner 
og det bygges skoler og store farm områder legges ut for salg hele tiden.  
 
Cavite, provinsen som Tagaytay ligger i har 28 tettsteder og 3 byer. Vi har blitt fortalt at 
det er noen få menigheter  som har organisert undervisning/seminar virksomhet. Det er 1 
bibelskole som av de jeg kjenner kvalifiserer til å kalles bibelskole, og det er ”Domata 
Bible college” i Las Pinas. Dette er tidligere ”Rhema” som har/hadde samarbeid med 
Paul Chase. Paul har i dag egen skole og menighet ”New – Life” i Alabang/Manila og 
Catbalogan/Samar. 
 
Som foreldre er det annen ting som er viktig for oss å nevne også, at stedet er tryggere 
enn de typiske ”hore byene” som er full av dop, fyll, og pedofile. I tillegg er klimaet en 
del kjøligere noe som spesielt Kjersti og barna vil sette pris på da de sliter mer med 
varmen en Erik gjør. Eneste skole alternativer for barna våre der er hos adventistene (bra 
skole), pendle til Alabang  1 time hver vei, eller fortsette med hjemmeskole….. Vel vi bor 
fortsatt i Olongapo, og der har barna fått plass i Montesorri skolen som starter nå i Juni. 
 
N.B vi trenger deltids hjemmelærer dette året også om noen kjenner kallet! 
 
Vi blir der hvor Gud finner det best for oss å være, og foreløpig er detder hvor vi er nå.   
Det har bare ikke kommet noe videre nytt inn på arenaen i Subic den siste tiden i forhold 
til lokaliteter for skolen vår. Men hva vi enn gjør så blir det en pris å betale for hele 
familien på forsjellige måter.  
Men aldri tror vi Gud ber oss eller barna om noe som vi ikke kan tåle!Sspesielt når det i 
de fleste tilfeller bare dreier seg om justeringer i forhold til levestandard for oss voksne, 
og venner og skole for barna. Alt skjer til det beste for den som tror. 
 
 
SUBIC/OLONGAPO/MANILA 
 
Etter nå snart 8 mndr. i området har vi knyttet nær kontakt med 1 menighet og noe løsere 
med 2-3 andre, samt de vi opplever som mer perifere bekjentskaper men som kanskje kan 
bli nære kontakter i fremtiden. 
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Menigheten Jesus the Lord of Peace Church i Ilawas, subic, Zambales som drives av 
Pastor Manuel og Lydia Estropegan. Er våre nærmeste ”venner” i ministry og bokstavelig 
forstand. De skal nå også til Bergen på Pionerskolen i august. Manuel har også hatt en del 
samtaler med Pastor Asio om ”good and bads” i forhold til å bli et medlem i L.W.M 
”familien”. Vi er rimelig sikre på at om vi får til en forsvarlig måte å gjennomføre den 
forventede ”annual convention” i juni på så vil han være med dit som observatør for å 
senere kunne bestemme seg hvor de skal gå videre med menigheten og deres visjon for 
apostolisk arbeid, bibelskole (lokal avd.eller egen selvst?) osv.  
 
Vi tror fremdeles at Subic bay området er viktig for Gud og at en avdelig her vil kunne 
betjene Nord-Vest landet om arbeidet bare får en sterk grunnvoll i og gjennom en lokal 
menighet. Fra Tagaytay er landet åpent mot nord, øst og syd. 
 
 
BASECO I FLAMMER. 
 

   
 
Stedet er herjet av brannen som etter all sannsynlighet er påsatt av muslimer. Skadene på 
stedet ble voldsomme bla. Fordi muslimer skjøt med skarpt da pumpe båter kom for å 
slukke, med det resultat at båtene flyttet seg og konsentrerte seg om å verne de siste 
husene som er den kristne delen av Baseco!  Igjen ble muslimene sinte og prøvde dagen 
etter å gå inn med brannbomber for angivelig vis å ”hevne seg”, noe de heldigvis ikke 
klarte pga. militært vakthold.   
Men trusselen er reel og Baseco har i dag kontinuerlig vakthold av Politi, militæret og 
sivile frivillige som passer Baseco fra sjø veien. Muslimenes ønske er visst å få kontroll 
over hele Baseco nå da de skal gi skjøte på tomtene til de fastboende, og ønsket visst å 
bruke kaos og forvirring via brann til å få inn flere muslimer i området som allerede 
hadde innflyttings og bygge stopp. 
2 navngitte muslimer er allerede etterlyst for delaktighet i brann med mer.  6 og et  ½ 
kvartal (block) er brent helt ned til fjæremålet (gjørma). Blokkene fra og med 14 til og 
med halve block 8 er nedbrent til grunnen. Kirken vår ligger i block 7 !!  Brannen startet 
30 mars klk. 8:30 pm. Sannsynligvis ved at en gass beholder el.lign. eksploderte og 
antente alt omkringliggende brennbart materiale.  
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Ca. 3000 familier er husløse = ca.15000 mennesker + barn. Så langt er det funnet 24 døde 
inkl. barn, og 35 hardt skadde. De fleste døde ble brent i hjel, men noen få druknet visst i 
panikken.  
Kl.10:00 pm er det portforbud og alle som beveger seg ut blir arrestert. Det er bare ett 
sted og hente vann for de som har tid og krefter til det i varmen, dette vannet er heller 
ikke rent og må renses før det drikkes. Strømmen forventes å være borte i 2-3 mnd. Att på 
til tok det under ett døgn før nesten alle ledningene til menigheten var stjålet. Hver 
husstand kjøper og passer egne ledninger. 
Kirken vår har generator, men denne trenger en overhaling visst. Den er god og har en 
tank som kan kjøre hele natten, med noe bruk på dagen antar vi at det koster 100-150 
peso dagen i bensin…..noe de ikke har. Kirken har egen brønn til dusj (grøss!), men må 
kjøpe drikke vann! 
 
N.B. I skrivende stund er strømmen på vei tilbake..etter at vi i husstanden har spyttet inn 
våre siste grunker i krise kassa…..så nå står vi igjen på troens ”grunnvoller” og speider 
etter oppfyllelsen av løftene…..vi må ha noe i reise kassa også, busser og taxi, mat og 
drikke + ett 6 ukers opphold i ett av verdens herligste, men dyreste land. 
 

 
Det som er igjen av ”handle gata” som er på en gammel molo! 

 
PÅSKEN 2002 
 
Magne, Jojo og Erik tok en tur til Pamangas som for mange er kjent som stedet der man 
korsfestes  for sine egne synder og for å evnt. Betale for andres synder osv. Det er en 
blodig tradisjon i katolsk regi og er vel en arv etter spanjolene på et vis. 
All religionen og tradisjonene og deres blodige manifestasjoner til tross. Det er ikke 
KRISTUS JESUS som får oppmerksomheten disse påske dagene hvert år, men det er 
mennesket i sentrum og deres egen blodsutgytelse på gatene. Ja i mange tilfeller vil jeg 
våge å påstå at det er omtrent som i et eventyr der ”gutta spør seg: lille speil på veggen  
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1.Blodet skvetter faktisk, så biler og klær blir blodig når man passerer disse piske gjengene. 
2. Spikerhullene er ekte de, om en noe små og sterile. 
 
 
der, hvem er tøffest i gata her” !! Mange mødre ber om forbønn for podene sine hver 
påske vet vi. 
Unge og gamle venn om hverandre, opptil 20-30 stk. korsfestes 5 min hver. På skikkelig 
men selvfølgelig uten at bena brekkes, spydet i siden all julingen og det vi vet KRISTUS 
led for oss EN GANG FOR ALLE! 
 

   
 Det er ikke lett å være jesus!  1. Denne karen havna i ambulansen. 2. Den neste karen var bare i piske 
gjengen og det ser ut til å funke bra selv med bare ett bein!! Men med en arm til krykka og en til pisken går 
det greit allikevel. 
 
Alt blodet til tross: Jeg fikk bare en åpenbaring denne dagen! Det var at ingenting av dette ga Gud Gud ære, 
eller opphøyde Jesus frelsesverk på korset. Bare ”gutta” fikk oppmerksomhet sammen med noen tørre 
Maria statuer rundt omkring. 
 
MEN TAKK OG LOV: JESUS LEVER OG ER…………………………………………………. 
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2 mini jesuser: 1. En som har det litt vondt, 2. og en som tar en røyk i gata etter sin 26 korsfestelse. Et løfte 
skal oppfylles, men en rutine dag på jobben? …vel, vel han virket sånn i hvert fall 
 
 
Vi vil igjen takke alle glade og trofaste bønne partnere og salige givere!!! 
 
 Vi tar altså en 6 ukers tur til Norge nå i april/mai for å oppdatere barna våre i 
forhold til skolen hjemme, avslutte skoleåret med gamle venner, og hente nye bøker osv. 
Vi skal ha strategiske samtaler med menighetens misjons avdeling, og arbeide med 
markedsføring av ”visjonen” så vi får med oss flere i dette tros prosjektet. 
 
Huset vårt må leies ut igjen, eller selges i juli/august igjen, og vi håper på en løsning som 
gjør at vi eller en av oss må hjem igjen for å arbeide videre med dette igjen. 
 
Sist men ikke minst vi savner bestemor og bestefar, fetter, kusiner, onkler og tanter, 
venner og venninner osv… 
 
Ønsker dere fremdeles å støtte oss videre i arbeidet så ber vi om at dere gir oss en liten 
tilbakemelding på dette så vi kan ha litt oversikt og forberede budsjettene for neste år før 
vi reiser ut igjen.  
 
De som er spesielt glad i å be for andre kan få lov til å fortsette med å be også neste år. 
Uten dere hadde vi ikke vågd oss ut! 
 
Alle dere andre: LEV MENS DU TØRR DET,  ELSK MENS DU KAN DET! 
 
 
 
Vi kan liksom ikke få sagt det sterkt nok:  
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TUSEN TAKK FOR AT DERE HJALP OSS GJENNOM DET FØRSTE ÅRET! 
 
Ha en riktig fin vår alle sammen, vi skriver nytt brev til dere i Juni når vi er vel 
”hjemme” igjen ute på feltet   ;-) 
 
Hjertelig hilsen fra: 
 
Kjersti, Erik, Kristi Charlotte, Jeanette og Lene Cecilie. 
 
Monica og Magne. 
 
Bikkjer og papegøjer!! 

 
IF JESUS IS NOT LORD OF ALL, HE IS NOT LORD AT ALL ! 

 
Vi har fremdeles post adr. Via andre da det er vanskelig å få postboks uten varig adresse, 
noe vi igjen ikke får før vi har visumet som ennå lar vente på seg. Vårt lokale førerkort 
har vi nå ventet på i 5 mndr.  T-T-T = ting tar tid !! 

 
Kjersti og Erik Tronrud 
c/o Tamar Foundation 
p.o.b. 203, 2200 Olongapo city. East Tapinac 
Philippines 
 
Tlf. 0063 47 2324640, mtlf. 00 (+) 63 (0) 9187803028 
E-mail: erik@tronrud.net   -   www.mercy2asia.com  
 
SKANDIABANKEN. 97102431948 
 
 
N.B 
Mens vi er hjemme i Norge Treffes vi på vårt gamle mobil nr. 95221522, og vi leser 
selvsagt mailen vår nesten hver dag ;-) 
Første uken er vi på Hamar og øst landet, de neste 4 er vi Bergen, før vi igjen reiser til 
østlandet og ”Fjerne Østen” igjen. 


