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Kids church teamet 
Teambygging og moro er viktig når man har 33 
frivillige Kids Church arbeidere med ansvar for 
mer enn 600 barn Våren 2012

Våren er nå kommet til Norge, mens sommeren har satt inn for fult her i Manila med 39 
grader og en luftfuktighet på 82%. 

Baseco -

Våre 33 aktive Kids Church arbeidere er fra 9 – 19 år gamle. Og brenner for å nå ut i Baseco med 
evangeliet! 

10 – 11 April hadde vi disse ungdommene i huset vårt for 
relasjon og team bygging. De campet i hagen og gjorde alle 
aktiviteter ute. Det ble nesten en villmarkstur.

De er nå i full gang med å forberede for vårt nye Kids Church 
ute område.  Lokalet vårt er nå sprengt med mer enn 600 barn 
på to Kids Church møter på lørdagene.

Vi har fått lov av ”barangayen”, som de lokale myndighetene 
her heter, til å bruke et område i Baseco hvor vi kan betjene 
opp til 600 flere barn. Vi kjøper nå et digert telt som vi skal 
sette opp hver lørdag. 

Slideshow fra Baseco:
http://eriktronrud.weebly.com/to-baseco.html

Baseco  kiosk

http://eriktronrud.weebly.com/to-baseco.html
http://eriktronrud.weebly.com/to-baseco.html


! 2

Familien Skulstad 
Vi har nylig hatt besøk 
av familien Skulstad i 
Baseco, et besøk som 
var veldig hyggelig og 
inspirerende og vi 
ønsker de hjertelig 
velkommen som 
partnere i arbeidet.

Flere Filippinske 
venner kommer nå inn og hjelper til også.

Jessie San (ArtReach) 
Jesssie, en lokal kunstner hadde fødselsdag og ville feire 
dagen sin noe annerledes. Han ønsket heller å gi enn å få og 
tok med seg 28 venner til Baseco for å feire dagen sin der .
 
Kids Church arbeiderne viste frem et drama som de hadde 
lagd om livet i Baseco, og hva det betyr for Kids Church 
barna å lære om Jesus og hvilken forskjell Han gjør i deres liv. 
Etterpå delte de om hva Jesus betyr for dem og utfordret 
vennene til Jessie til å invitere Han inn i livene sine. 20 av 
vennene til Jessie åpnet hjertene sine og gav sitt liv til Jesus!! 
For en herlig måte å feire fødselsdag og livet på!

Slideshow fra Baseco:
http://eriktronrud.weebly.com/to-baseco.html

Kathmandu – Nepal 
Vi har akkurat kommet hjem fra en fantastisk  team 
tur til Nepal.

Vi hadde med oss flere Pastorer og ledere fra  New Life 
Alabang.  Vårt hovedfokus var å besøke Raju, Nepaleren som 
bodde hos oss i 2 år og gikk på New Life School of Ministry. 

Han starter nå opp New Life Kathmandu med sin kone, 
Sharona som han giftet seg med mens vi var der! 
Vi besøkte Dunamis, bibelskolen til Toni Haskel som Raju 
også har vært med å pionere frem . Vi hadde 3 dager med 
”revival prayer” og gate evangelisering, og 3 dager med pastor 
og leder møter.  Evangeliet ble forkynt med kraft og Gud 
stadfestet sitt ord med tegn og under!!

Slideshow fra Nepal: 
http://eriktronrud.weebly.com/on-a-mission.html

Jessie med gjester 
Her delte de livs erfaringer og 
serverte mat og gav gaver til barna.

Ptr. Raju ogSharona Gurung

http://eriktronrud.weebly.com/to-baseco.html
http://eriktronrud.weebly.com/to-baseco.html
http://eriktronrud.weebly.com/on-a-mission.html
http://eriktronrud.weebly.com/on-a-mission.html
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Bilde til venstre 
Kjersti ber for syke på gata i 
Kathmandu

Bilder til høyre
Erik i Cambodia, og gutt i Nepal som 
fikk igjen hørselen sin!

Cambodia –  
Erik
Før vi dro til Nepal var Erik en uke i Cambodia sammen  med Leiv Holstad fra Maritastiftelsen. Her 
besøkte de Teen Challenge Cambodia hvor Maritastiftelsen har vært med å 
finansiert ett rehabiliterings senter for gate jenter. 
Teen challenge har også et senter for gutter som de også besøkte. 
På begge stedene var det samlinger med ”studenter” og ledere.  

Kjersti
Den 19 Mai setter en gjeng damer fra ”Women of  The Nations” fra 
New Life kursen mot Cambodia og Joke Van Opstahl sitt arbeide 
der : Hope og World Relief. 
Der skal vi blant annet være med på en leder retreat med mer enn 200 
av hennes fulltids arbeidere.

Temaet: ” Heart Ablaze”.

 Dette er en farløs generasjon, med sår og smerter fra Pol Pot sitt grusomme styre på 1970 tallet hvor han 
drepte over 2 millioner av sine egne landsmenn.. Vi ber om at vi kan være med å styrke disse fantastiske” 
Kingdom” arbeiderne i deres kall, være med å bygge opp arbeidet og synliggjøre Guds Fars Hjerte i og for 
denne nasjonen.

Vi ønsker dere alle en God Sommer –
  

Da vil vi bare takke deg  nok engang for å være en viktig ”team player” i arbeidet her på Filippinene og ut i 
nasjonene i Asia. Sammen kan vi nå langt!!! 

Gode takknemlige klemmer fra Erik og Kjersti 
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Takk for at du er med   i arbeidet!
Bank:
Skandiabanken: 
97102431948:  M2A-Generelt
97131347948:  Baseco

Kontakt oss:
00639209701029
95221522

Email:
erik@tronrud.net

kjersti.tronrud@hotmail.com

Web:
www.eriktronrud.weebly.com   

I utgangspunktet Erik’s hjemmeside og blog, men her er også alle nyhetsbrevene våre tilgjengelig sammen med 
videoer og slideshows fra misjons turer, menighet og familie aktiviteter fra 2012 og tilbake i tid.
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