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Newlife bilen på vei til Baseco.

Outreach teamet i Newlife har ett 
motto:”Whatever it takes!”
Dette så vi igjen i praksis da 
bilen pløyde seg gjennom 
vannmassene og villige arbeidere 
vasset i drittvann opp til knærne 
for å komme frem til menigheten. 
3 ganger denne uken tok de turen 
dit.
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IKKE DE STORE MASSENE, MEN VELDIG BRA KVALITET!!
Menigheten vår består stort sett av ungdom og unge voksne der vi har kjent de fleste siden de satt på barne og 
ungdoms møtene helt siden starten i 2001. De gamle...? de ble igjen i Egypten :-) Vi våger og påstå at 
menigheten vår aldri har vært så bra som nå.  Flotte ungdommer med et helt hjerte for Gud og menigheten.

Regn regn gå din vei, 
sol sol kom til meg...!!

Typhoonen Pedring blåste 
hus, skur og tak avgårde. Men 
det verste var vannet som kom 
inn fra havet fra to kanter i 
Baseco. Vi hadde mer enn en 
halv meter med vann i 
menigheten...... det var ikke 
akkurat slik vi hadde tenkt å lage 
dåpskummen...  

Den delen av bygget som er 
påbygd de senere årene er bygd 
med hensyn til flom, så denne 
delen var tørr og kunne huse 43 
husløse familier. 

En av naboene til menigheten 
hadde kisten til sin avdøde mann 

i huset, og ba oss om hjelp da 
kisten fløyt av gårde......huff :-/

Vi fikk fantastisk god hjelp fra 
New Life Alabang som kom med 
arbeidskraft, byggematerialer, 
klær og mat til menigheten og til 
de av naboen som hadde mest 
problemer.

 Den 
harde kjerna 

i Baseco

10 år med Credokirken i Asia
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Kjærlighet og omsorg i praksis. 

Kikay ble fanget opp av Kids 
Church arbeiderne våre da de så 
at hun ble bare tynnere og tynnere 
og smilet var langt borte fra fjeset 
hennes. Denne lille spinkle jenta 
viste seg å lide av 3. grads 
underernæring  med tuberkulose i 
tillegg. 

Mamman hadde ikke evne til 
eller ville ikke hjelpe henne....? 
Dette kunne vi jo bare ikke stå å 
se på, så nå får hun medisiner og 
sunn mat 3 ganger hver dag lagd 
og servert av en familie i 
menigheten. (Bilde neste side)

Hva gjør man når 
barnearbeidet blomstrer og 400 
barn sitter skvisa som “rogna i 
reka” og varmen står som en vegg 
og lufta kan tygges?

Ja da starter man opp med to 
Kids Church møter. Så nå blir det 
det dobbelt opp med arbeid for 
teamet vårt fremover :-)

NØDHJELP

Newlife Alabang in action 
Alt fra fulltidsstab, 
vaktmestere, cellegrupper 
og pensjonister stilte opp 
og samlet inn det som 
umiddelbart trengtes i 
Baseco bare timer etter at 
stormen traff og vannet 
flommet inn overalt. Folk 
fra en newlife menighet 
kom også å hjalp til.

43 familier 
på 

overnatting

Husrom og 
hjerterom

Basketball og bibel inspirasjon 
for ungdom i nabolaget.
Hvert år har vi “basket league” 
med premier for beste spillere 
og beste lag.
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Barne og ungdomsarbeidet 
blomstrer og vokser.

25 STK KOM PÅ BESØK FRA 
HONOLULU. DE HAR HATT 
GARASJESALG OG VASKA BILER 
MM I ETT ÅR FOR Å FÅ RÅD TIL Å 
KOMME PÅ TEAM TIL MANILA I 

EN UKE.  FANTASTISK! EN 
FANTASTISK INSPIRERENDE  
GJENG, OG DE KOMMER IGJEN 
NESTE ÅR  OGSÅ :-)

126 “DESCISION CARDS”
Så nå blir det nok å gjøre 
med oppfølging av nyfrelste 
fremover.

Jenta med 
tuberkulose som  

nesten sultet 
ihjel

Evangelisering, 
dans og drama

Team fra Hawaii på besøk i Baseco.
Fire forskjellige steder i Baseco på en 
dag med dans, drama og personlige 
vitnesbyrd før det ble bedt for syke og 
til frelse. 
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Internasjonalt arbeid.

Vi har nå fått oss kontor i 
”Newlife international Missions 
Office” i Alabang. Hvor vi 
arbeider med å skape 
oppmerksomhet i 

forhold til internasjonal misjon og 
mobilisering i menigheten i 
forhold til å nå landene rundt i 
Asia med evangeliet.

Dette kvartalet har vi også 
undervist på Bibelskolen i New 
Life Alabang i emnet : 
”International Mission”  

Elevene er kjempe begeistret 
og noen av de blir med på team 
til India og Nepal, eller til Vietnam 
og Cambodia neste år. Yeahhhh

Menighets bygget.

som tidligere nevnt så er en 
del av bygget såpass bra at 
det er både tørt og egnet til 
søndagsmøter. Men for barna 
og ungdommen blir det trangt 
og primitivt. Den gamle delen 
lekker kraftig fra taket, og vi 
må ha folk sovende i lokalet for 
å beskytte mot tyveri siden vi 

ikke har hele vegger overalt.

Familien.
Kristi, vår eldste datter har 

flyttet tilbake til Norge og er 
førstemann ut av redet. Hun går 
på Bibelskole i Troens Bevis, 
jobber på Lovisenberg Sykehus, 
er med som frivillig i Marita 
Bruktbutikk og som “barista” i 
Sub-kafeen (sub-church). Hun  
stortrives som byjente i Oslo. Vi 
er MEGET stolte av henne og 
hvordan hun har greid å omstille 
seg til et liv i Norge.

Thailand.

21 til 28 November. Hvor vi 
sammen med Credokirkens 
lokale misjonærer skal treffe en 
gruppe ledere fra ett av de andre 
nabolandene. Mer om dette i 
neste brev.

Til de trofaste partnerne våre.
Tusen takk til dere som 

sender penger til oss, ber, sender 
oss oppmuntrende emailer, hilser 
på facebook og skyper oss.

Vi trenger dere og er så 
takknemlige for det dere gjør. 
Eller som en Filippiner ville ha 
uttrykt det : Love you only too 
much already! 

BIBELSKOLE, MENIGHET OG MISJON

Tusen takk for hjelpen!

http://www.mercy2asia.blogspot.com/

http://www.facebook.com/newlifeportarea

http://www.credokirken.no/

Konto nr:

• Skandiabanken: 
97102431948:  M2A-Privat
97131347948:  Baseco

Kontakt oss:
00639209701029 / 95221522

erik@tronrud.net / 

kjersti.tronrud@hotmail.com 

ERIK’S USA TUR :-)
https://www.facebook.com/video/
video.php?v=10150385861120530

Kjersti 
underviser 

misjon i 
Burka

Lekeplassen

Nightschool 
i Baseco
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