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HEI ALLE HJEMME I VINTER NORGE!!!! 
 
 

                  Vi sendte av gårde  en kjekk , kortklipt, kraftig Fillipinsk mann til Norge den 23 august . Vi 
fikk han hjem nå på onsdag 20 november - langhåret og flere kilo tynnere – men fortsatt er han en kjekk 
kar!!!  JoJo har hatt en kjempe inspirerende og forandrende  tid i Norge. Han har gått gjennom 
pionerkurset i Bergen på Levende Ord og fått et klart kall fra Gud om å hjelpe oss med å starte 
Pionerskolen og i arbeidet her ellers !! Noe vi er EXSTREMT takknemlige for!!!! 
 

 
Jojo med noen av sine klasse kamerater i Bergen 

 
                   Vi ser frem til 8 januar da et team på hele 2 personer kommer fra pionerkurset i Norge. Kåre 
(44) og Marit (62) skal være her i 3 mnd.  Sammen med oss, Jojo og Gina ( Fillipinsk jente som har 
bodd hos oss i 5 mnd.) skal de være med å betjene  dette herlige folket. VI skal jobbe i slum-menigheten 
vår i Baseco, besøke pygmeene i Galla-fjellet, betjene menigheter i Olongapo, og være med her i 
Tagaytay for å forberede menighet og pionerskole. 
 
                     Erik , Jojo og Gina har akkurat vært i  Olongapo  for å forberede for teamet som kommer i 
januar. Det ble også til til et HERLIG ungdomsmøte i menigheten i Subic, hvor de prekte,oppmuntret 
og inspirerte de ca 60 ungdommene som var der.  
                      De klatret også opp i fjellet også for å besøke pygmeene!! Det var STOR glede da de 
traff gamle kjente. Her ble det oppmuntrende samtaler,  planlegging av samling den 24 desember, og 
bønn for syke!! Blant annet ble en svært syk liten gutt  momentant berørt av Guds kraft og begynnte å  
gå rundt bambus- hytta!! Ja det er ikke noe som er herligere å få oppleve på denne jord enn menneskers 
frelse fra synd, sykdom og djevelens grep!!!!   
 



 
Den lille pjokken i rødt er Kjersti gudmor til 

 
                      I går (1.12) dro Erik og Jojo til Baseco menigheten vår i Manila og prekte der. 
Menigheten her trenger mye støtte og   oppmuntring. Det er en kirke midt i en rå og brutal 
verden. Dama i kiosken rett ved siden av menigheten ble sist onsdag skutt i hodet! Ved et ” 
under” over- levde hun..... Vær med å be om at Herren får vist SIN kraft og herlighet i dette 
omerådet, og at Hans vilje får fremgang.........  
 

     
Utenfor inngangen til  menigheten i Baseco                                Ungdommene i menigheten 

 
                  
 
 



 Denne JULEN blir det heldigvis ikke ” hjemme alene fest” for Tronrudene, for Tone 
Kjersti, Kjell og Kristin ( Kjerstis Mor – far og søster) tar den lange  turen over!!!!! Det gleder vi oss 
ENORMT til !!!  Juleaften blir mest sannsynlig feiret med helstekt gris, pansit og ris oppe i Galla-
fjellet sammen med pygmeene!! Ja her skal Jesu fødsel feires med hæla i bambustaket!!  
 

 
En Fillipinsk ”stall ” ?? ....nei et hjem....såkallt helårs bolig 

   
         Ja vår kjære frelser ble jo født i en stall, så det er vel i dette miljøet  vi kommer nærmest en 
”stall- følelse”!!!! Ja om din/ deres julefeiring blir under åpen himmel på noen strå- matter eller i en stall 
eller rett og slett hjemme foran en gnistrende peis, så vi  ber vi om at Herrens Nærvær må være mektig til 
stede og at gleden over å ha ” funnet ” frelseren må gjøre deg hoppende glad og uendelig  takknemlig !! 
 

 
Vi ber for et sykt barn i landsbyen til Ayetasene 

                  
        Pastorparet Manuel og Lydia Estropegan har nå bestemt seg for og formelt gå inn i 
sammarbeid med Mercy2Asia (affiliation),  det vil i praksis si at vi nå får en menighet på ca. 150 -200 
aktive sammen med oss. Det er ganske så stort etter lokal målestokk. Her kjøres det 2 gudstjenester 
søndag så alle får kommet seg i kirken (her ute er søndag også arbeidsdag). Sammen med de  vil vi nå 
begynne planleggingen av en ny menighet i Barretto, like ved hvor vi bodde tidligere. Barretto er bl.a 
stedet med alle  danse barene....og selvfølgelig fullt opp av tilreisende ”menn”. 

 



                        Tusen takk til  dere alle trofaste og varmhjertige støttepartnere!!! Vi dro ut hit til 
Fillipinene med ” umulige” budsjetter, Men ved Guds nåde og deres rause støtte, kan vi atter feire en 
jul til her nede......Og bli i det landet Gud har kalt oss til!! 
         Dere er noen HERLIGE og VIKTIGE misjonspartnere!!! Vi ønsker dere en fantastisk Jul 
sammen med Frelseren!! 
           

 
Vårt  nåværende hjem. Mercy2Asia`s  “Cathedral of praise” …… 

 
          Her står vi foran vårt julepyntete hus i Tagaytay. Ja som kanskje noen av dere husker fra 
Olongapo i fjor, så pynter Fillipinerne til jul allerede i oktober!!! Så vi får bare henge på.... Men jeg må 
innrømme at vi ikke pyntet juletreet inne før 15 november....!!! Men nå er det full jul i stua!! 
 
 
         En god laaang og varm juleklem fra Lene Cecilie,  Jeanette,  Kristi Charlotte,  
Erik og Kjersti            
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