
Hei kjære familie og alle trofaste venner! Her kommer en liten vårhilsen fra sommerlandet Filippinene.

Håper dere alle har hatt en herlig påskeferie med mye sol, fregner, flassing på nesa, oppstandelse og 
liv.....

Jentene våre hadde bare fri skjærtorsdag og langfredag så vi har tatt det rolig hjemme og kost oss 
sammen .....over skolebøkene til Jeanette.... Lærerene hadde greid å gi henne 2 tester til mandagen 
etter påske + ett prosjekt..... utrolig!! – ikke mye å rope halleluja for... :-)

Jeanette har nettop vært på fri-idretts tur til Okinawa  med ”Faith Academy”.

Kristi Charlotte har vært i Alpene i påsken sammen med tante og onkel, kusinene og fetteren sin og er 
nå blitt en skikkelig ”ræser” på snowboard.

                                                    



Den eneste stranda vi fikk vært på i påsken var populære ”Miami Beach” i Baseco slummen :

Her kan du blant annet oppleve å se hundearter du sikkert er glad du ikke har sett før......:-)
som feks denne her: 

En heller dårlig filippinsk kopi av rasen:Kinesiske 
nakenhund.....

    Du kan også se utallige former av arkitektur  
preget av oppfinsomhet  og fantasi...

      

Og er du riktig heldig kan du finne igjen skoen   
uten hel som du kastet i søpla for noen månder 
siden, drivende inn på stranden....

Mercy2Asia Academy hadde siste skoledag  2 April med stor fest med alle elever og fereldre i tillegg til  
de som ”graduated ” fra førskole til 1- klasse. Det var utdeling av diplomer, utmerkelser og medaljer.

Her fremfører noen av  tredje klassingene en 
dans .... 

En meget stolt og skjønn elev med hele den 
nystrøkete blusen dekket av  utmerkelser og
med flere medaljer rundt halsen ...



”The Graduates” må jo også opptre og det gjøres med stor innlevelse og litt småfeil..... hehe
Men det hører med....

Her er en stolt liten førskole jente som nå er 
”graduated” inn i 1 klasse.

Dette gjøres med ”stil ”arvet fra 
Amerikanerne gjennom de 90 årene de styrte  
på Filippinene .

Som misjonær og i et arbeide som det vi har i 
Baseco, må man gjøre det meste. Det er alltid 
sunt med nye utfordringer som gjør en litt 
skjelven i knærne  eller litt løs i magen..
( det siste anbefales det ikke å få i Baseco da 
det med porselensdo er en oppfinnelse som 
ikke er så kjent her......)

Her er Kjersti i gang med en bisettelse.
Det var en meget spesiell opplevelse å stå ved kisten som er pent pyntet midt i slummen i Baseco med 
bølgeblekk plater og pressening som tak og med søppel over alt.....

Samtidig som det er trist å si farvel  til en venn, så 
har vi et stort håp om et liv som fortsetter etter at 
du har forlatt kroppen, og det livet finnes bare i 
Kristus Jesus.... 



Begravelsene her  gir oss en herlig anledning til 
både å trøste de pårørende og peke på veien for de 
som kommer  som ennå ikke har mottatt dette 
oppstandelses Livet .

I Mai drar vi igjen til Kambodia for å undervise de 
160 pastorene og lederne i arbeidet til vår kjær 
Hollandske venn, Joke Von Opstal. 

Hun har 800 cellemenigheter og driver er stort 
forebyggende og oppfølgende arbeide blant 
mennesker med HIV\ AIDS.

Ellers så brenner våre hjerter for  misjon ikke bare 
på Filippinene men også i andre Asiatiske land. Og
vi ber om at vi snart får startet opp igjen trening 
av mennesker som vil bli testet og trent for 
misjon.

                                                                                        ”Et eldgammelt tempel i Kambodia....”

”En lien gjeng med nepalske Jesus elskende mennesker som hungrer etter Guds levende ord”.

De stilige hattene de bruker er nepalske og ikke 
et tegn på at de er muslimer. Kanskje detter blir 
vårmoten i Norge i år.... eller ikke.....

Vår kjære ”hybelboer” Raju fra Nepal får større 
og større hjerte for sitt folk i Nepal og det 
brenner under føttene hans for å løpe hjem til 
byen og bygda si med det frigjørende evangeliet
om Guds store kjærlighet og nåde. 

Han har ett år igjen av treningen sin her på Filippinene før vi sender han ut i ”krigen” - og da blir vi 
med!! Vil du også være med?



To sterke nepalske kvinner med en tung byrde av kappede grener.

”kom til meg alle dere som bærer tunge byrder 
og jeg skal gi dere hvile”, sa Mesteren, og så 
sendte han oss ut til alle folkeslag for å fortelle 
dem at straffen og byrdene tok Jesus for at de 
skal ha liv og overflod av liv...

I Baseco har vi måttet gjøre noen kraftige justeringer.  Fra skolestarten nå i juni starter vi bare opp 
førskolen i Mercy2Asia Academy. Denne besluttningen ble tatt da vi mangler klasserom (uferdig bygg), 
materialer og månedlige budsjetter for å drifte en skole med klassetrinn fra førskole til 5 klasse.

Kjersti sammen med noen av Mercy2Asia Academy studentene og lærerne.

Vi har tro på at vi skal få til Baseco`s beste førskole. Våre 2 beste lærere har takket JA til jobben. Noen 
av våre trofaste venner og partnere har sagt seg villige til å være med videre for å sikre driften av 
Mercy2Asia Academy. KJEMPE TAKK!! Alle som har vært med til nå og som ikke går med videre får en 
STOR TAKK og en kjempe klem for den tiden de har vært med og støttet barna på skolen 



De andre ansatte har det åpnet seg opp andre muligheter for som : videre lærerutdannelse, sekretær 
jobb, jobb som lærere på et ”English learning Center” i Baseco, og 2 stykker har fått sponset plass på 
bibelskolen i New Life. Så vi ser virkelig at Herren har lagt ting til rette for oss alle sammen!

Kids Church er redusert til det halve av vanlig engasjement for å kutte utgifter også her . I praksis betyr 
det at vår ukentlige ”outreach” for  400 barn forsvinner helt inntil videre. Alle ressurser går nå med til å 
bevare og styrke arbeidet lokalt i og rundt menigheten.

Vil igjen få takke dere kjære medarbeidere  for all bønn og støtte! Sammen skal vi se arbeidet i Asia 
vokse seg opp til det Herren har tenkt det til og sammen skal vi bære mye frukt!

Dere er høyt elsket og vi setter stor pris på dere og takker Gud for dere 
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