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Oktober nytt fra Fillipinene 

                                                            Sta.Monica 21.10.01                       
 
Vi er i oktober allerede og ting skjer i full fart for oss alle, enten vi er midt i en krig, 
eller bare merker spenningen i verden og krigen som pågår i disse dager.                                                         

Denne gangen sender vi brev for de to siste månedene sammen da noe har gått galt 
forrige gang. Erik har forsøkt med utsending av gruppe mail uten at lyktes så veldig bra 
av en eller annen grunn ;-)  De som får det første brevet for andre gang for bære over 
med oss eviggrønne data amatører! 
 Vi var nylig i Holy Spirit church. Der ble vi momentant bedt om å være med på prison 
fellowship møter, og vitnemøter i det lokale fengslet der Erik vitnet og  Monica sang for 
de innsatte., deretter ble vi invitert til å bli med i full gospel business menn, og om ikke 
det var nok så skal vi preke en søndag der også.  

Barna våre har danset i Calvary chapel, og i en nyplantet "chapel" ute i provinsen 
(bushen) der de har et eget barnearbeid.  Nå skal barna ta gitar og piano timer så de kan 
bli mer med i lovsangen og bønne fellesskapet. 

                                    
                                             Kristi danser i Calvary chappel 
 
Sist mandag var vi på et morra bønne møte som varte i 3 timer sammen med en koreansk 
og 5 filippinske pastorer fra zambales koalisjonen. Det resulterte i invitasjon til å preke 
på et søndagsmøte i ”Jesus lord of peace church. 

 
Vi blir med på denne bønneringen for alle pastorene, og i misjons arbeidet for 
provinsenes "tribal mission" blant landets Aytas. Dette er  pygmeer som bor i fjellene, 
men som sliter med å innrette seg i nye områder etter vulkan utbruddet som forandret 
hele landskapet der de tidligere har holdt til. 



 2

                                                                                                     

                            

Kjersti sammen med Zambales pastorene, i det som skal bli en ny menighet i subic 

Nå først kommende onsdag skal vi ha et møte med Høvdingen, og Pastoren i Aytas 
flokken for å bli enige om hva vi i Mercy2asia kan bidra med når vi begynner å sende 
team opp i fjellet. De vil gjerne at vi både bygger menighet + skole, og at vi bruker 
stammen for å nå videre inn i fjellene med evangeliet når vi starter skolen vår.  

 

                            

                              Erik underviser og oppmuntrer på et Aytas møte. 

For å komme til stedet hvor Aytas stammen bor må vi først kjøre ”jeepney” i 15 min, så 
”tri-cykle” i nye 15-20 min før vi begynner å gå oppåver i fjellet langs elveleier, stier,  og 
trapper av sandsekker som de har båret opp i fjellet før hver regnsesong. 
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 Kjersti og Lygia (pastor frue), ber for en syk Aytas kvinne som har vært 
i kontakt  med okkulte krefter. Hun bekjente der og da Jesus Kristus 
som sin Herre!! 

Vi har flyttet ut av UIO huset og inn i et ny opppusset hus i Sta. Monica en ”sub- 
division” som det kalles her, med egen "gate" og vakt som gjør det litt tryggere for oss,. 
Leia blir på 3000,- Norske + strøm, vann, tlf. osv. Dette er like mye som det koster å leie 
en liten leilighet hos UIO inne i Olongapo sentrum. Men ca 500,- mindre enn budsjettert 
før vi reiste fra Norge! 
 Første uken i oktober ble invitert av UIO til å ha en 5 dagers ledersamling der vi  
underviste staff fra Olongapo i fjell byen Baguio. 
Seminaret gikk bra og skal følges opp med undervisning 1-3 ganger hver mnd. En tid 
fremmover. Gud vekker nå denne virksomheten til bønn og Kjersti skal ha bønneskole 
med staben der hver torsdag morgen. 
 

                                                                                      
                                                    Huset vårt i Sta. Monica 

Turen til Samar i oktober ble fram skyndet til 23 september. David Hestevold fra OKS 
har gjort en kjempejobb og vi  underviste noen tusen high school elever om farene med 
bl.a "shabu" en form av met amfetamin chlorid som de røyker. Det er utrolig sterkt og 
vanedannende. I forbindelse med dette seminaret er det gitt spesielle tillatelser fra 
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skole myndighetene til å undervise. Så dette er noe de prioriteter sterkt. Selv har jeg 
forberedt seminaret ved bl.a samtaler med narkotika Politiet i Olongapo. 
Besøkene på skolene i byen avslørte at alle skolene hadde elever som røykte marihuana 
og shabu. Avisene kan fortelle at alle landets ”barrangays” (kommuner) rapporterer om 
beslag eller observasjoner av disse stoffene. Rapporter viser videre at over 9.8 mill 
opplyses å bruke stoffene jevnlig, 3.5 mill selger dop, av disse er mer enn 1.5 mill 
mindreårige  Disse tallene kommer i tilegg til alle voksne brukere og evt. mørke tall. 
(ref.Manila bulletin). Dette betyr at over 1/7 del av befolkningen ruser seg kraftig! 
Inntektene av dop salget går som vanlig til krig førende grupper, her hos oss er det bla. 
Abu Sayyaf, i Europa flyter gatene nå over av billig dop fra Afghanistan!! 
 
Vi lander nå mer og mer på "hverdags livet" selv om livet med Gud ikke på noen måte er 
kjedelig. Vi har vært her i  2,5 måneder nå og har opplevd mange ting i stor fart og med 
kompakte dager. 
Erik har vært en del syk midt i all reisingen og har blitt redusert med 8 kilo på vekta. 
Det kledde ham godt, men det finnes mer behageligere måter å slanke seg på !! 
Alle er ellers friske og klarer klimaet godt. 

Barna trives også godt med hjemmeskole. Vi har et eget rom med pulter og det hele til 
klasserom. Gym timene bruker vi for det meste på stranda. Når vi er helt utsvettet tar 
vi bare en dukkert, og får avkjølt oss litt. Som formings oppgave holder vi på å samle 
skjell, og lage et skjellbilde.  

                            

             Monica synger i menigheten. 

Monica er aktivt med i lovsangen i ”Holy Spirit menigheten”. Der pastoren har bedt 
henne om å synge så folket blir berørt av den hellige ånd. Bra tillits erklæring så tidlig i 
arbeidet. Kjersti og Monica deltar også i en bønne og bibelgruppe hver onsdag i et 
”squatter” område der Subic menigheten arbeider. 
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                    Vi flyttet kjøleskapet med en jeepney. Surret fast bakpå! 
. 
Også de internasjonale kriser merker man her ute. Presidenten sa i en tale i dag at spor 
etter brannen som drepte over 70 pastorer og ledere i Manila for noen uker siden kan 
tyde på at det var et attentat i regi av Abu Sayyaf, som igjen skal ha blitt trent og 
sponset av bla....Osami Ben laden? (laban), som var arkitekten bak PLO,s ”jiihad” ?  

 
Verden er ikke så veldig stor lenger! Nå ser det ut til at USA muligens igjen sender 
krigsskip til Filippinene og Subic bay hvor vi bor.... 
 
Første uken i november blir det reise  til Manila og forkynnelse på Living word missions 
egen praise festival. Erik settes opp som hovedtaler for Living word menighetene. Vi har 
store forventninger til disse møtene da de tross alt er i vår egen organisasjon!  

L-W er startet av Mats og Nancy Cederstam som bodde i Manila i 5 år som Levende ords 
misjonærer. 
Mats kommer hit i desember for å holde en "convention" i Manila, og vil muligens ha med 
seg team fra Levende ord. Vi planlegger nå en konferanse i Olongapo samtidig med at 
Mats er her. 

Pastoren i Holy spirit christian fellowship som er i hotell Admiral som vi har nevnt 
tidligere vil gjerne ha bønnemøtene for staben sin i hjemmet vårt på fredags kveldene 
en tid fremover !!! Han sier også at når vi kommer i gang med skolen så vil han at staben 
hans skal ta ett 3 mnd. pionerkurs (staff-training) hos oss! Morsomt dette da han har en 
av de tre største menighetene i byen og en ung og djerv stab. 
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                             Erik forkynner i "Jesus the lord of peace churh" i subic. 

 
Ønske lista vår: 
·       Bil:  60-70.000,-                Vi bestiller etter hvert en "jeepney". Diesel drevet 
"fillipino made", med 16 sitte plasser, så det skulle være god plass til team og elever.  
(Dette er bil med lokal garanti på lokalt verksted  ;-) 
·                                                 Alternativt. En liten jeep til ca 35000,- N. Kroner med 
plass til familien, bikkja, og 2 poser. 
 
·       Tlf/Fax: 1.500-2000,-          Vi har flere forbindelser, og forpliktelser hjemme som 
krever dette mer og mer. Alle har ikke E-mail og så er dett dette med signatur og sånt!! 
                                          ------------------------------------------ 
·       PC:  10.000,-                       Dette er pris med skjerm. På sikt ønsker vi en vanlig PC 
som alle inkl. barna i mercy2asia kan bruke. Det er litt trist om Eriks bærbare skulle 
kresje og   alt arbeidet vårt skulle blitt borte. All undervisning de siste årene ligger på 
den lille "kassa".  Hjemmeskoling krever sitt også, så en ministri maskin hadde vært en 
velsignelse ettervert. 
 
·       Video prosjektor.  Pris ? fra 20.000,- N for undervisning eller seminarer av 
forskjellig slag med bilder og film til skaper voldsom interesse her nede. Eriks stoff 
seminar og annen undervisning i power point er som skapt for dette. Dette siste punktet 
er vel egentlig et rå-flott ønske, men vi tror det kan bli et bra redskap i evangelisering 
blant unge også. Bare tenk deg: En kristen musikk video av for eksempel. ”Carman” kjørt 
rett på en husvegg der de unge samles om kveldene, stort bilde, store høytalere og et 
stort budskap rett inn i et sinn som hver dag bombarderes av for eksempel. MTV………. 
                                                                                       
 Vårt budsjett:                       
 Vi leverte før utreisen et antatt drifts budsjett for de første 2-3 årene til menigheten 
vår hjemme. Dette er vi ikke i havn med ennå noe som bla. Reduserer vår reise/besøks 
virksomhet en del og har ført til at vi nå bruker av de pengene vi fikk da vi solgte bilen 
vår hjemme. 
 
Eks. på hva pengene går til: Vaskemaskin  5000,- Norske. kjøleskap, ovn, møbler, aircon, 
kjøkkenutstyr, osv. Huset er fullt møblert med bambus møbler fra provinsen, total pris 
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for møblert hus ca. 5000,- Norske kroner og det syns vi er akseptabelt!  Vi har betalt 
husleie 6 mnd. på forskudd, og depositum noe som også merkes på kontoen. Det vi har 
kjøpt til nå inkl. billettene våre er delvis betalt av gaver (TUSEN TAKK ) så vi er veldig 
fornøyde med starten på arbeidet vårt. 

De som spesielt vil være med oss i bønn, eller støtte på annen måte kan gjerne sende en 
mail til oss og fortelle hvordan de ønsker å bidra. 

Total budsjettet for oss 5 i familien + Monica som medbrakt lærer for barna dette 
første året ute er på ca 18.000,- pr.mnd. Dette skal inkl. bilhold, reising med fly og 
ferger, barnas lærer, noe støtte til samarbeidspartnere her ute, og livs opphold. 
  
Pr.i dag sender vi ut mail til  59 personer og brev til 9 stk. 11 av disse har gitt løfte om 
støtte til misjonen, så vi er på vei! 
 
Ellers så venter vi på våre første besøkende fra Norge snart. Når det er sagt så håper 
vi at om noen kommer fra Bergen med litt ekstra plass i bagasjen, så ligger det mange 
ting på loftet hjemme som vi ikke fikk med oss…hint..hint! 

Vi er utrolig glade for å få lov til å være her ute, og begjærer å se at det Gud har 
planlagt for Levende ords arbeid: Mercy2asia skal bli synlig!  Vi takker for all 
oppmuntring, forbønn og støtte. Uten det hadde det ikke gått !! Må Gud rikelig velsigne 
dere alle tilbake. Vi ber for dere at også deres ønsker og begjær i Kristus Jesus skal bli 
virkelighet! 

Vennlig hilsen: Kjersti, Erik, barna og Monica. 
 
E-mail:       erik@tronrud.net   
                     tronrud@hotmail-com  
                     erik.tronrud@mercy2asia.com 
Homepage:   www.mercy2asia.com  
                     www.tronrud.net  
Philippines cell phone: 0063-(0)-9187803028 
                                                    9172040691                                                                                     
Home phone:               0063-(0)- 47 2324606 
Mail adr: Tronrud c/o Tamar Foundation 
                p.o.b 203 
               2200 Olongapo city. East Tapinac 
               Philippines 
Skandiabanken:   97102431948  (Mercy2asia) 
Equitable PCI:    2567-00764-5 (Dollar account). 

 


