
 

 

    
Tit 3:5 he saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and 

renewal by the Holy Spirit, 

SOMMERHILSENSOMMERHILSENSOMMERHILSENSOMMERHILSEN  fra fra fra fra de Filippinske øyer!de Filippinske øyer!de Filippinske øyer!de Filippinske øyer!    

Nå er det ikke lenge før våre norske neser peker hjemover mot fedrelandet. ”JA – vi 

elsker dette landet som det stiger frem.....”  Vi kommer til Norge 19 juni og blir til 30 

juli. 

17- mai i år feiret Erik og jeg på en benk på flyplassen i Bangkok. Ikke fult så trivelig som 

å gå i tog, rope og veive med flagg, spise norske ”skinn-sprøe” pølser og deilig Hennig 

Olsen is..... jammy. 

Erik kom til Bangkok via Saigon (Vietnam) der han først hadde vært 4 dager på oppdrag 

for Maritastiftelsen.  

Kambodia; Vi ankom Phnom Penh 17 mai og ble tatt vel imot av Joke VanOpstal og 

hennes 7 barn. Hun driver ”HOPE” et Holistisk arbeide i 3 av regionene i Kambodia med 

HIV\AIDs program, barnearbeide og menighetsplanting. De har  820 husmenigheter 

rundt om i hele landet. 

Her er tøffe Joke på motorsykkel i 

kano over en elv med krokodiller på 

vei til en landsby hvor det ikke fantes 

kristne før de startet å jobbe der for 1 

år siden. Dette er hjemdistriktet til 

Pol Pot som slaktet millioner av sine 

egne landsmenn! Nå er det 80 stk her 

som har mottatt Jesus og blitt døpt. I 

skogen på andre siden er det 

landminer og på nettene er det også 

tigre og banditter , så her er det best 

både å be og trå varsomt..... 



 

 

Neste dag var det 4 timers kjøretur til  byen Kampongsat ute ved kysten hvor vi første 

kvelden hadde en egen samling med distriktslederne i Hope. 

Så begynte ”retreaten” for Hope`s 180 fulltids-ansatte medarbeidere. 

 

Den andre dagen av ”retreaten” fikk vi servert forderva blekksprut, så 70 av 

deltakerene fikk blekk-sprut ut både foran og bak. Skikkelig heftig, flere ble lagt inn på 

sykehus. Jeg hadde nå sett for meg en litt annen forløsning mens vi var der....... men 

heldigvis varte det  bare i 24 timer, så var ”blekket” ute av kroppen og de kunne 

forsette å delta på konferransen.  

Etter ”retreaten var det tilbake til Phnom Phen og møte på søndag i hovedmenigheten 

deres etterfulgt av et 2 dagers ekteskapsseminar med 45 ektepar. 9 av disse parene 

lever i arrangerte ekteskap, så det var litt utfordrende.  Man kan jo da for eksempel 

ikke åpne opp med å si; husker dere den første kjærligheten og tiden med ”dating” ;-?   

Men det positive er jo at det kan 

bare gå en vei – bli mer og mer 

kjent og lære å elske og 

akseptere hverandre mer og 

mer.  Det er bedre å begynne et 

forhold i bånn og ha som mål å 

nå toppen – enn å starte på 

toppen og gå rett i bånn.... et 

gammelt jungelordtak jeg 



 

 

(Kjersti) lærte da jeg var ung og leste Fantomet..... ☺ 

til tross for at alt måtte tolkes, og at 

det var VELDIG varmt så var alle 

ekteparene meget fornøyd med vår 

åpne og ærlige undervisning og sa de 

aldri hadde hørt slik undervisning 

før...... og det tror jeg på ...... haha. 

Tror faktisk vi får komme tilbake igjen 

til neste år og  da med en ennå større 

gruppe med ektepar ☺ 

 

Nå er vi hjemme igjen på Filippinene, Monsoon tiden har begynt, regnet høljer ned og 

det lyner og tordner.  Jentene våre startet skoleferien sin nettopp og de gleder seg 

VELDIG til å komme til Norge og treffe storesøster Kristi, resten av familien og venner. 

Baseco (Port area):  Som dere vet så er vi  i prosess med å bli en New Life menighet og 

vi er for tiden definert som en ”outreach” direkte fra New Life christian center Alabang.   

Dette betyr i praksis at de har tatt 

oss til sitt hjerte og nå hjelper oss 

med undervisning og tar vare på 

”flokken” mens vi er i Norge. 

Menigheten i Alabang  er nå på 

nesten 4000 medlemmer og de har 

27 satelitt menigheter så dette er 

det virkelig spennende å få være med på ☺ 

New Life Alabang;  starter nå i  juni opp et 

tredje år på bibelskolen for de som vil bli 

trent til misjon innenlands og utlands.  Dette 

er noe vi brenner sterkt for og som vi nå er 

blitt en aktiv del av.  Her blir det bla. turer til 



 

 

India, Nepal, HongKong, Malaysia, vietnam og til andre steder på Filippinene. 

 

Mercy2Asia Academy; er dessverre blitt lagt ned av forskjellige grunner som bla. 

mangel på penger, kvalifisert stab, og godkjente fasiliteter.  Etter forrige nyhetsbrev har 

noen av partnerne våre gitt ekstra hardt, men det var dessverre ikke nok til å fortsette 

driften av en førskole. Vi håper og tror på å kunne starte opp igjen om ett år med en 

enda bedre skole enn før.  

Kids Church; arbeidet drives ennå selv om det er noe redusert p.g.a at nesten alle 

teltene, koke utstyret, forsterkeren, instrumenter  og trallene vi har brukt til å 

transportere utstyr med i disse årene, nå er ”utbrukt”.  

De 16 ungdommene som jobber med dette 

programmet er også veldig opptatt med 

studiene sine, noe som gjør det vanskelig 

for dem å gi 100 % av sin tid, energi og 

forberedelser til ”Kids Church”  og 

oppfølging av barna som deltar.  

Målet vårt er fortsatt å nå ut til 1000 barn i 

uka i Baseco med Guds ord, kjærlighet og 

mat. Dessverre så kan man ikke gjøre mye 

uten penger sånn er det bare! Men vi gjør alt vi kan med det vi har og vi har vært i 

hardt vær før, så dette kommer til å gå rette veien igjen; OPPOVER ☺ 

 

 

Hva gjør barna i Baseco når de  kjeder seg 

og ikke har egne leker? Man putter 

fyrstikker i en hundebæsj og innbiller seg 

at det er ett eller annet... eksplosivt ?! ☺ 

 

 



 

 

Familien Tronrud stortrives fremdeles på Filippinene og vi er evig takknemlig for all 

støtte og hjelp i arbeidet for å nå menneskers hjerter med de gode nyhetene. 

Ha en riktig God Sommer alle sammen hilsen familien Tronrud. 
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