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Misjonstur til Romania 30. mars - 3. april 2019 

Bli med på årets mest spennende og meningsfulle tur! 

Porsgrunn Misjonskirke arrangerer misjonstur til Calarasi i Romania, for å bli 

bedre kjent med prosjektet vi er med på å støtte.  

Vi har mulighet til å være med å bidra på ulike måter bla. på gudstjeneste, 

aktiviteter i menighetene, leke og være sammen med barn og ungdommer, 

hjelpe de fattige ved hjemmebesøk, utdeling av mat etc. Detaljert program 

kommer når vi ser hvor mange som reiser.  

Praktiske opplysninger: 

Fly med Wizz Air fra Torp til Bukarest. Flyprisene varierer, men det ligger på ca 

2000 kr tur/retur. Hver må bestille sin flyreise selv, etter de har meldt seg på og 

fått mer detaljerte opplysninger. Det er greiest å bestille via denne nettsiden:  

https://www.torp.no/ 

Vi arrangerer transport fra flyplassen til kommunen Spantov i Calarasi fylke, det 

er 2 timers kjøretur. 

Overnatting på bibelskolen hvor vi får et varmt måltid om dagen. Brødmat kan 

vi kjøpe og ordne selv. 

Pris: 

Fly:    2000 

Transport:   500 

Overnatting:  500 

Mat:    1000 

Sum:   4000 

 

Turen er lagt opp på billigst mulig måte, og håper så mange som mulig kan bli 

med. Det er i utgangspunktet plass til ca 20 stk. så ikke nøl med å melde deg på. 

 

Påmelding til Merete Borlaug på tlf: 918 59 201 

https://www.torp.no/


Romania-prosjektet 

I et stadig mer sekularisert Europa ønsker vi å bidra til å gjøre en forskjell i 

menneskers liv. I Romania støtter Misjonskirken Norge menighetsplanting, 

sosialt arbeid og prosjekter for barn og unge. Engasjementet foregår 

hovedsakelig på to steder: Byen Onestí i nord, med landsbyer og områder 

rundt, og fylket Calarasi i sør.  

Porsgrunn misjonskirke har de siste 

årene støttet dette prosjektet: 

Menighetsutvikling og ledertrening i 

Calarasi. 

I fylket Calarasi, sør i Romania, 

plantes det stadig nye menigheter 

og flere og flere mennesker kommer 

til menighetene. Det er nå åtte 

etablerte menigheter, to 

menighetsplanter og mellom 1500 

og 2000 medlemmer inkludert barn. 

Gjennom disse menighetene skal 

diakonale tilbud for 

lokalbefolkningen holdes i gang. 

Ledere må veiledes, kirkebygg må 

vedlikeholdes og det er behov for å 

utvikle gode tilbud for barn og unge. 

Når store deler av befolkningen er 

arbeidsløs, eller har sporadisk 

inntekt, kommer det lite i kollekt som kan investeres i menighetsarbeidet. 

Gjennom dette prosjektet får pastorer, eldste og diakoner et mindre tilskudd til 

livsopphold, som tillater mer tilstedeværelse i de ulike menighetene. 

 



Menighetene består 

av romfolk med noen 

få innslag av 

rumenere. Møtene 

ligner på våre, det 

praktiseres 

voksendåp, bønn for 

syke, frisk lovsang og 

bibeltro forkynnelse.  

Medlemmene har en 

praktisk kristendomsforståelse som betyr ansvar for egen familie, og de tar 

ansvar for andre som trenger hjelp i samfunnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er viktig at vi som er gjester respekterer og viser forståelse for kulturen vi 

kommer til.  

De som blir med på tur får mer informasjon om bla kleskoder og litt bakgrunn 

om romfolket. 


