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                         Mercy2Asia              

Sommeren 2003 
 

God sommer alle sammen! Etter en begivenhetsrik tur hjem til Norge, og felleskap med 
familie, gode venner og menighet, så er vi tilbake igjen og i full fart med skole start og 
menighets arbeid. Her ute er jo året litt snudd på hodet, mens ferien deres begynner hjemme så 
er den over her hos oss på Filippinene. 
 
Vi har mange herlige og store nyheter til dere som vi skal dele ut i passe porsjoner i løpet av de 
neste brevene utover høsten og vinteren. 
 
Først familien:  

Vi er nå justert etter vår første opplevelse av ”jet leg” på turen østover? Alt står nå bra 
til etter at spesielt Jeanette har vært plaget av uhell. Først så tippet hun på sykkel og ble stygt 
skrapet opp, så bare en uke etter var det inn på sykehus. Første legen konstaterte akutt blind 
tram betennelse, men på sykehuset fikk vi opplyst at det var noe med nyrene eller urinveiene?!?! 
Hun hadde i alle fall ikke spist eller drukket på 5 dager da det ble drypp og antibiotika. Hun er 
hjemme nå men går ennå på medisiner og vi måler strengt både mat, veske inntak ….. Lekser og 
Bibel pugging  ;-) 
 

                 
 

I år har vi også med oss besøk av familien Holther Christensen. De er venner, naboer og i 
samme menighet som oss i Bergen. Som oss har de 3 døtre og man kan vel godt si at det er 
spesielt polært hos våre 3 barn. Og med 6 små blondiner på byen så vekker det ikke så rent lite 
oppsikt heller! Da roper folk; ”Anim (6)Marias.”  
Vi gleder oss til å se de alle i aksjon på ”feltet”.  

 

                 
                    Familien Holther Christensen har landet.                                                           En kald cola og hjem til Tagaytay 

                     Det er sent og de er trøtte men lykkelige.                  
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Baseco:  

Menigheten opplevde en tid med fornyelse og mange frelste mens vi var hjemme (er det 
ikke typisk ;-) ? Man kan vel si at det er blitt en ny menighet, de fleste gamle er borte nå og 
menigheten flertall er nyfrelste og unge. De som ennå er igjen av gamle medlemmer er noen få av 
mødrene og en håndfull menn. De er til gjengjeld blitt helt forvandlet. De sier at på 6 år har de 
ikke kjent Gud slik som nå. De vitner om de rareste opplevelser på og under møtene. Her nylig ble 
det kun ”praise” på møtet da Hellig ånden kom så sterkt at Pastoren kastet inn håndkleet som 
det heter i boksesporten!  

12 nye medlemmer ble døpt i mai, og 9 nye skal i vannet 12 juli !  Vi har nå 2 ansatte i 
pastor stilling, 1 i Evangelisering og med bibel grupper, og 2 unge gutter som spiller og synger, og 
passer og steller huset. Så snart planene er klare og vi har utvidet huset, så ansetter vi en som 
skal drive vår kommende ”førskole”.  

I tilegg til disse så har vi også Lorna som driver søndagsskolen og har kvinnegruppa hver 
lørdag. Onsdag er det Bønneskole med 10-20 faste deltagere, Torsdag er det disippeltrening 
med omtrent like mange deltagere. Kvinne gruppa er nå 18 stk. Søndagene er det fullt hus. 
Menigheten har nå ca 50 aktive medlemmer + barna. Besøks tallet er større men noe ujevnt da de 
fleste også må jobbe på søndagene.  
 

   
                     Haimee, Gina, Warren og Mark                                                  Lorna med noen av søndagskole barna 

Vi har som sagt planer om en før skole, men vi har sett oss nødt til å allerede nå begynne 
å støtte noen barn i menigheten som ikke har midler til skolegang. Nå har vi 10 barn der vi 
støtter alt fra sko og uniformer til bøker og reise. Noen av første klassingene er vi nødt til å 
trene hver søndag før søndagsskolen da de ellers ikke får gå i første klasse. De hadde ingen lese 
eller skrive forståelse slik det kreves her. Vi tror førskole vil være ett veldig viktig bidrag til 
barna I slummen, så får vi heller se hvor det leder oss I fremtiden! 

 

 
10 lykkelige barn i førskole og første klasse trinnet med sine første uniformer og sko. 
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                Innlagt vann i alle hus for tiden.                                                                 I forrige nyhetsbrev var dette en svart branntomt 

MaryCarr og  hennes mann Mark ble arbeidsledig fordi de valgt å gå på møtet hver 
søndag fremfor å reise 2 timer for å jobbe. De har vi nå ”lånt” 5000 peso til å starte egen ris 
butikk i Baseco. Etter 6 mndr drift skal dette begynnes tilbake betalt i månedlige avdrag. Etter 
oppgjør vil vi evnt la denne summen gå til et nytt lignende prosjekt. Forsamlingen trenger penger 
og medlemmene må da ha jobb… ikke sant?!?   Det er viktig at vi prøver å få menigheten til å 
overleve uten bare norske kroner. 
 

                    
Marycarr og Gina (2) studerer ordet om det stemmer  ;-)                                              Unge disipler lytter intenst 

Når det gjelder bygget og tomten så har dette gått litt tregt. De første vi skulle kjøpe 
tomt av trakk seg, og vi er nå så vidt i gang med forhandlinger med naboer vegg i vegg. Ting som 
dette går ikke så fort under forhold som dette visst. Vi gir oss ikke, vi skal kjøpe og bygge ut. 

Nå i det 3 året vårt ute så har vi fått penger til å kjøpe bil !!!! Hørte jeg et rungende 
Halleluliah eller?  Vi er i hvert fall glade. Vi kjøper en 12 seter på flekken! Med 10 stk fra Norge 
allerede så har vi faktisk behov for leie bil allikevel når vi nå den 12 juli skal ha dåp. Vi orker ikke 
vannet i Baseco av helt klare årsaker, så denne gangen blir det tur til en stranda en time unna. 
Dåp, grilling og felleskap. Dette blir en festdag!  

 

                 
Dåpen I mai I år. Da det er vanskelig med barnepass i Baseco vil vi heretter ta alle med oss til stranda så ungene får leke i rent vann 
for en gangs skyld. Mange har aldri vært utenfor slummen. En fin anledning til å bli bedre kjent er det jo også. 
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Tagaytay. 
Vi er fremdeles av den oppfatning at Tagaytay er en strategisk viktig by der vi skal ha 

opp en sterk og sentral menighet med egen Bibel skole. Tiden får vise hvordan vi går frem her. Vi 
har lært at her ute er det ikke alltid like lurt å forhaste seg. Uten sterke relasjoner til lokale 
ledere venter vi litt til før vi satser. 
  
Olongapo og Subic: 

Her skal det nå snart avgjøres om vi starter en ny bibelskole sammen med en lokal 
menighet. Eller om vi skal vente litt til vi er flere arbeidere og heller starte selv med egen 
menighet og skole ut fra denne? 
 
Ayetas:  

Pastor Manuell har nå omtrent lagt ned dette arbeidet. Dette folket er et nomade folk 
som man må forstå godt for å kunne ha et effektivt og fruktbart arbeid. Vi har nå vært i 
samtale med en pastor som har 1,5 hectar tomt og grunnskole for 70 Ayetas barn og noen andre i 
tilegg. Hver tirsdag har han mini bibelskole i et reservat der det bor 2-300 mennesker. Han 
bygger nå nytt menighets hus med plass til 300 personer. Så dette er en mann med tro og evne 
til å handle. 
 
Thailand, Burma (Myanmar): 

Erik skal til Thailand i september. Der skal han møte misjonsleder Olav Rønhovde og 
Thomas Hyttedalen som arbeider for Levende Ord i Thailand. Sammen skal de finne området og 
se etter boliger til det som skal bli Levende Ords hovedbase for misjon i Asia. Familien Rønhovde 
flytter ut i 2005 for å lede ansvaret. Vi skal etter hvert stå sammen med de i dette arbeidet. Så 
nå skal det satses i Asia fremover. 
 
Behov: 

• Flere arbeidere på lang sikt, men team er også velkomne. 
• F.eks 2 familier eller cellegrupper som vil støtte med 350 kr hver i mnd. = 5 barn. Vi har 

10 barn som vi støtter og trenger 700 i måneden til disse. 
• Eriks lomme data!  Hans gamle ”psion” døde ikke helt uventet for en tid siden…den nye 

fungerer nærmest som hans ”lille” hjerne, og som alle vet… den har man bruk for ;-)                
(= 3000 n kr! ) 

• Menigheten: tomta, bygget, førskolen, instrumenter, vedlikehold, lønninger, drift,  
• Båt for transport fra Baseco til Manila Hospital…helse tilbud til hele Baseco. Veldig 

tidsbesparende, og her er det mye skader kan man si uten å overdrive! 
TAKK:  
Til: Levende Ord for tiliten, alle penga, og ny bil  ;-) 
Til: Firma Ødegaard og Reidar Holm for knall pris på PC, PDA, fotoapparat og mobil tlf… det 
gamle utstyret har vi  pensjonert og noe er dødt og begravd …(hardt klima og tøft liv).  
Til: Alle som ellers gir og støtter I bønn.. spesielt nå da Jeanette var på sykehuset !!!  
 
N.B  De som ønsker å gi støtte til helt spesielle formål bes å spesifisere dette på giroen da det 
ellers vil gå i det store sluket  ;-) 
 

For å si det som sant er; vi gleder oss allerede til neste Nyhets brev ! 
 

Hei så lenge og fortsatt  God Sommer………  
 
Kjersti and Erik Tronrud 
 
E-mail: 
 erik@tronrud.net                
tronrud@hotmail.com  
 

Philippines:  
Tronrud 
P.O.Box 084 
4120 Tagaytay city 
Philippines 
 

Phone:   
+ 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 
 

 


