
DEN GLADE JULEN 2005 I MENIGHETEN VÅR I BASECO SLUMMEN!!!  

 

Jeg, og alle de andre barna , ungdommene og familiene I Baseco vil takke alle dere i  
Norge som har gitt oss en kjempe fin jule feiring av Jesus med deilig mat, leker og flott  
julegave!!!  
I julegaven min var det masse forskjellig som: tannbørste og tannkrem, underbukse,  
tegnestifter og fargebok, pennal, såpe og klut, og en deilig sjokolade!!!!    

 

Erik synger julen inn…….. eller var det preker…..Vi startet julefeiringen med 80 voksne og 120 
ungdommer kl. 10 på mårran.  



 

47 deilige julekurver med bla: ris, kjøtt, fisk, kaffe, sukker, milo, tannkrem, sepe, shampo, kake, 
suppe, spagetti og spagettisaus ble fraktet gjennom trange slum-gater på tralle.....  

 

......Og overlevert på julefesten til våre trofaste familier og medlemmer i menigheten.  
Her er et klart bevis på at det er større glede i å gi enn å få............  



 

Etter møtet fikk alle 120 undommenne og de 80 voksne deilig julemiddag med kjøtt, 
julekylling, pansitt og en juicepakke. STORFORNØYDE ungdommer fikk flott julegave 
med bla.tannbørste og tannkrem, shampo, roll-on, ansiktsvask, såpe, klut, og sjokolade!! 
De hilser med en KJEMPE takk og en hilsen om peace......  
 
 

Klokka 2 på formiddagen samlet det seg 230 forventningsfulle barn til julefest i kirka:  

 

Kjøkken bataljonen jobbet hardt for å forbrede til julemiddagen til barna som hadde det samme 
deilige på menyen som ungdommene og voksne hadde.  



 

Dagen før, den 24 desember hadde vi ”Kids church” på en basketballbane i Baseco hvor 250 
barn fikk julefest med gaver og julemat. Så i alt fikk 480 barn julemiddag og julegaver i Baseco i 
år!! Pga at kameraet vårt har kolapsa , så mangler det bla. noen bilder fra barnemøtene... 
 
 
 
Etter barnemøtet som var fylt av jubel og begeistring var det tid for å skjekke ut 
julemiddagen..............  
 

 
 
SSSLUUURP !!!! Dette SMAKTE!!!!! 

 



Etter julemiddagen var det gaveutdeling til STOOOOR glede!!!  

 

Tusen takk for at dere har vært med på å spre lyset fra kjærlighetsbudskapet i Baseco denne 
julen!!!! Uten dere hadde vi ikke hatt mulighet til å nå så mange med det KRAFTFULLE 
Evangeliet som er FYLT av kjærlighet til ALLE mennesker!!!  
 

Igjen 1000- takk!!! Og vi ønsker dere alle et spennende nytt år der vi sammen kan nå enda flere 
mennesker med LIVET fra Jesus!!!  
 

 
Stor varm klem fra Fam.Tronrud: Kristi,Jeanette, Lene Cecilie,Erik og Kjersti!!!  


