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Bed fortsat, giv fortsat og 
Gud vil fortsat give vækst.”
Sammen kan vi glæde os over at de mange 
penge der er givet, og bønnerne 
der er bedt, for arbejdet 
i Rumænien, har ikke 
været forgæves. 
Sammen har vi 
givet, arbejdet, 
bedt og grædt, 
og Gud har vel-
signet os med 
vækst. 

Der er gennem årene sendt mange 
penge til akut hjælp i Rumænien. 

Næsten hver gang et menneske 
eller en familie bliver hjulpet, bliver 
der skabt en mulighed for samtale 
og relation, og dermed også 
en mulighed for at fortælle 
evangeliet om Jesus.

Når du støtter arbejdet, 
er du med til at udvikle 
og plante menigheder  
i Rumænien.”

Det Danske Missionsforbund

mission  i
Rumænien



Fra begyndelsen af 1990’erne har 
der været relationer mellem Ru-
mænien og Danmark. Da Dorthe og 
Cornel i 2006 blev udsendt af Det 
Danske Missionsforbund begyndte 
arbejdet derude for alvor at tage 
form. Familien Pascu bor i Onesti, 
der er en by i Nordøst Rumænien 
med ca. 40.000 indbyggere. Dorthe 
og Cornel har to børn, Jonathan og 
Sara.

Projekt for skolebørn
Projektets mål er at medvirke til at 
give børn af fattige familier en god 
og kompetencegivende uddannelse. 
Vi ønsker at give det enkelte barn en 
mulighed for at bryde med familiens 
fattigdomsmønster. Alle har mulig-
hed for at sponsorere et skolebarn. 

For 2.400 kr. pr. år, kan man hjæl-
pe et skolebarn med tøj, trans-
porthjælp og skolematerialer. Når 

man er 
sponsor 
for et rumænsk 
skolebarn, medvirker man til at give 
et barn en god begyndelse til et 
bedre liv.

Evangeliske projekter
Det evangeliske arbejde har udviklet 
sig fra at hjælpe i de små etablerede 
menigheder, og hen imod at plante 
nye menigheder i Onesti og omegn. 
Menigheden i Onesti begyndte som 
husmenighed, men er i dag en 
stor og velfungerende 
menighed. I 2018 
flyttede vi til nye 
og større lokaler, 
her er der gode 
muligheder 
for at udvikle 
menigheden. 
Der er plantet 
en ny menig-

Mission i Rumænien hed i Poduri med egen ledelse. Det er 
en menighed, der i hovedparten består 
af Roma folk.

Vi samarbejder på en menighedsplant-
ning i byen Cont, og i byen Caiuti er der 
lige bygget en lille kirke, hvor Dorthe 
og Cornel også samarbejder med en 
lokal menighed. Vi støtter disse pro-
jekter både materielt og åndeligt. Når 

man støtter arbejdet i 
Rumænien, er man 

med til at udvikle 
og plante menig-
heder i Rumæ-
nien.

Børnearbejde
Arbejdet med 

børn har hele 
tiden været højt 

prioriteret. Børne-
klubben i Onesti har 

i flere år dannet model for 
børnearbejde i andre byer. Det 
er først og fremmest i de byer, 

hvor der i forvejen er menighe-

der, men også flere 
andre steder.

Det er 
Dorthe og 
Cornel der 
er igang-
sættere og 
mentorer, 
men alle 
børne-
klubberne 
arbejder med 
lokale ledere. 
I klubberne samles 
over 120 børn hver uge.

Fra Børneklubberne sendes der ca. 60 
børn på sommerlejr hvert år. Lejrene 
er både økonomisk og ledelsesmæssigt 
en stor opgave. Men det er vigtigt, at 
børn og unge får mulighed for at tage 
stilling til nogle af livets største spørgs-
mål på et tidligt tidspunkt i tilværelsen. 
For alle børnene er det en oplevelse for 
livet.

Julefester er også en god årlig 
begivenhed, der skaber stor 
glæde og meget engagement i bør-
neklubberne. Der fejres jul med sang 
og krybbespil af børnene. Alle får en 
julegave. I 2018 uddelte vi over 600 
julegaver. Den økonomiske støtte der 
kommer fra Danmark, gør en markant 
forskel for disse børn.

Sociale projekter
Rumænien er et af de fattigste lande i 
Europa, derfor har hjælp til fattige fa-

milier altid været en stor 
del af arbejdet. 

Korruption er 
fortsat en 

væsentlig 
årsag 
til den 
store 
forskel 
på 
rig og 

fattig.

Der er fortsat 
brug for hjælp til 

basale behov såsom 
mad, tøj og medicin. Mange 

børn går sultne i seng, for dem er det 
godt, hvis man kan spise en gang om 
dagen, andre har ikke ordentligt tøj og 
sko, det er årsag til sygdom, der så ska-
ber et nyt økonomisk problem. Mange 
familier har store månedlige udgifter 
til medicin. Ud over de mest basale be-
hov, hjælper vi også gamle, ensomme 
og enker der har meget svære tider, da 
de ofte er overladt til sig selv. 

Vi vejleder og støtter udsatte menne-
sker i forbindelse med indlæggelse på 
sygehuse og besøg ved læger, hvilket 
ikke er ligetil, når man er fattig. Ofte 
opstår der akutte situationer som huse 
der styrter sammen, oversvømmelse, 
brand m.m. I sådanne akutte situatio-
ner er det vigtigt at der bliver handlet 
hurtigt og effektivt.


