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Alphakurs i Norkirken 
I høst ble det igjen avholdt Alfakurs i Norkirken.  Mange tror at de vet hva kristen tro 
handler om, og risikerer å ta sitt livs viktigste valg basert på uriktig informasjon og 
antagelser. Alfakurset har som målsetning å gi en grundig innføring i hva kristen tro er.  

Kurset startet med en festmiddag. Kursdeltagerne møttes til sammen 11 
torsdagskvelder. Hver kveld startet med et godt måltid. Deretter fikk alle en innføring 
rundt sentrale temaer i kristen tro. Hver samling ble avsluttet med gruppesamtaler. 
 Et av høydepunktene var en svært hyggelig og givende helgesamling i Åmot kirke.  

Til sammen var ca. 30 personer innom, men ikke alle deltok hver kurskveld.  For noen 
ble kurset et vendepunkt i livet, for andre en bevisstgjøring i forhold til en tro som 
allerede var der. I tillegg var det en bonus å bli bedre kjent med mange hyggelige 
mennesker. 
Nytt Alfakurs starter opp i januar 2010. 

     Erland Bech 
 
 
 

 

En hyggelig adventslørdag! 
 
Nok en gang har vi arrangert adventskafé - lørdag 5. desember var huset fylt av store og 
små. Margot hadde vært i gang i flere timer med grøtforberedelser og deilig lukt kom 

svevende ut fra kjøkkenet i tidlige morgentimer. Noen aktive sjeler hadde gjort det meste i 
stand fredag kveld og vi gledet oss til lørdag.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Håndarbeidsgjengen hadde vært i aktivitet fra slutten av september; hver onsdag gjennom 
høsten og mye fint var det blitt. Mange dukker kan nå kle seg i nye klær: Liv hadde sydd og 
May Britt strikket (den som hadde vært liten igjen…) Vi var nok litt engstelige for at det ikke 
var nok å selge, men iherdige bakere hadde også vært i sving og det manglet ikke på tilbud 

på salgsbordene. Som vanlig var Gunvor Kreken på plass med spennende varer fra 
Aserbadjan og dette var populært også blant de minste, som hadde noen småkroner de 
kunne handle for. Oddveig sto i spissen for årelotteriet, med så mange gevinster at det var 
nesten nok til alle! Flott innsats Oddveig – tusen takk!  

 
Det er alltid spennende å se hva en slik lørdag kan gi oss av inntekter og da dørene lukket kl. 
15, kunne vi registrere 25 000 nye kroner i banken, - omtrent som i fjor og komiteen var 
godt fornøyd. Hyggelige onsdager med stoff, nål og tråd, kjevletrill og bakst og avsluttende 
arbeid lørdag ettermiddag gir oss gode minner fra nok en vellykket adventskafé. 

 
Vi retter en stor TAKK til alle som ga av seg selv i en eller form: du som var på kjøkkenet, du 
som sto i oppvasken (takk Jan), du som solgte og passet på pengene, du som trakk i alle 
trådene og ikke minst: Takk til deg som kom på besøk og bidro til nok en vellykket 

adventskafé! 
Ellen Opsal 

 
 

 
 

 

 
. 

 
 
 

Dørene åpnet kl. 11 og da strømmet det inn 

julehutrende gjester. Kjente og ukjente ansikter 
dukket opp og fylte salen med godsnakk, kaffe, 
grøt og vafler. Grøten til Margot må være viden 
kjent i byen, for det kom noen innom og spurte 

om det var her de kunne få Margots risgrøt! 
Hatten av for henne – her er det ikke noe juks – 
grøten smakte fortreffelig og Kåre ble sendt ny 
runde etter mer ingredienser og Margot kokte 
på harde livet! 
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jubileumsuke er noen stikkord. Jeg tror at 
Herren vil fortsette det fine arbeidet som 
spirer overalt i Norkirken. Jeg føler meg som 
et barn som venter med spenning på julen: 

Hva blir Guds vei videre med oss? Hva vil 
neste semester bringe oss, hva er det neste 
som skjer?  Blir dere med på en utrolig 
spennende vei videre sammen med Han 
som ble født i julen?  

 
Jesaja 43:18+19 
   18 Tenk ikke på det som hendte før, 
        akt ikke på det som en gang var! 

    19 Nå skaper jeg noe nytt. 
        Det spirer allerede fram. 
        Merker dere det ikke? 
        Ja, jeg legger vei i ødemarken 

        og stier i ørkenen. 
 
God jul og godt nytt år! 
 

Lars M. Hübschle 
Styreleder Norkirken Drammen 

 

Leder 
Juleavslutning? 

Juleavslutning på skolen, juleavslutning på 
musikkskolen, juleavslutning på SFO, 
juleavslutning i barnehagen, juleavslutning 
på jobb - hva er det som avsluttes? Slutter 

vi med julen? Det er vel ikke meningen. 
Slutter vi med året? Ja! Men ville ikke ”jule 
fest og årsavslutning” være bedre? Jeg 
synes at ordene jul og slutt ikke har veldig 

mye til felles og hører derfor ikke sammen. 
Jul er begynnelsen og starten på en helt 
utrolig historie. Vår Herre ble født. Noe nytt 
begynner. En helt ny tidstelling. Hvordan 
kan man snakke om avslutning i denne 

sammenhengen? Vi lever i adventstiden nå, 
i ventetiden på det fine som kommer. Men 
vi venter ikke på en avslutning, vi venter på 
en ny start. Jesus blir født og et nytt år 

begynner. Vi legger det gamle bak oss og 
gleder oss over det nye som kommer. Jeg 
gleder meg til et nytt semester med 
Norkirken. Vi går mot en spennende 

fremtid. Alpha-kurs, ungdomsarbeid og 

Hva skjer? 

Julaften gudstjeneste 

Julaften blir det tradisjonen tro 

julegudstjeneste klokken 14.00. Drammen 

Soul Children vil også i år bidra med sang 

og sette oss i den rette julestemning.  

Julaften kveld 

Klokken 17 til 23 på julaften inviteres det 

til julefeiring på Norkirken. Det serveres 

julemiddag, det blir gaver til barna, 

julesanger og juleevangeliet. 

Påmelding kan gjøres til pastor Ejgil 

Nielsen på tlf. 918 41 941. 

Juletrefest 

Søndag den 3. januar starter vi opp med 

juletrefest med temaet ”Lyset skinner i 

mørket”. Anfinn Skaaheim kommer og 

taler, og Hartvig Kloster vil trylle for barna! 

Det blir gang  

rundt juletreet, og det 

 vil bli poser til barna. 

 

 

Vi vil i ord og handling gi Guds kjærlighet videre slik at mennesker får et nytt liv og et levende håp 

 

 

 
Dramaundervisning 
Annenhver søndag fra 17. januar til 14. mars vil 
det bli tilbud om dramaundervisning for barn 
fra 10 til 16 år. Grete Bergersen vil undervise og 
øve inn dramastykker sammen med barna. 

Framføringen vil skje på søndagsmøtet den 
14.mars.    
 
Dersom du synes dette høres spennende ut er 

det bare å møte opp på søndagsmøtene.  
 
   A.Wego 

Ungdomsarbeidet 
Etter noen år med lavt aktivitetsnivå så er 

ungdomsarbeidet nå i gang igjen for fullt. 
Bjørn Mosskull og Ejgil Nielsen er ledere for 
den nye ungdomssatsingen til Norkirken 
Drammen.  
 

Ungdommene fra 15 til 22 år samles på 
lørdager kl. 19.00 i et ungdomsmiljø med 
fellesskap, musikk, aktiviteter, spill, hygge, 
andakt og mye mer... 

 
Mye tyder på at dette har vært et etterlengtet 
tilbud for mange unge, og det er derfor viktig 
at vi alle støtter opp om dette viktige arbeidet.  

Om det er i form av tilstedeværelse som leder, 
baking av kaker eller pizza, støtte i form av 
økonomiske midler eller forbønn, så tas alt 
imot med takk.  
 

Dersom du har noe konkret du kunne tenke 
deg å bidra med i forhold til ungdomsarbeidet 
så kan du ta kontakt med pastor Ejgil Nielsen, 
tlf. 918 41 941. 

 
   A.Wego 

 

 
 

 

 

Jubileumsuka 
Som du sikkert vet så fyller 
Norkirken Drammen 150 år i 
2010. Dette vil bli feiret en 
hel uke til ende fra den 24. 

april til den 2. mai 2010. 
Arrangementskomiteen er 
godt i gang med å lage et 
spennende program for både 

store og små. Derfor bør du 
allerede nå sette av disse 
datoene i almanakken! 
  
  A.Wego 

 

javascript:showBibleRef(%22ref1_1_19link%22,%20%22ref1_1_19%22);
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Aktiviteter 

Familiekoret 
Øver annenhver torsdag kl. 17.00. 
Førstkommende øvelse er torsdag 14. 
januar. 

Soul Children 
Øver annenhver mandag kl. 17.30.  

Ungdomssamlinger 
Ungdomsmiljø med fellesskap, 
musikk, aktiviteter, spill, hygge, 
andakt og mye mer. Første samling 
lørdag 16. januar kl 19-23. 

Jungelgjengen 
Samles annenhver søndag under 
søndagsmøtene som begynner kl 
17.00. Neste samling er søndag 10. 
januar.      

Hyggestund 
Møtes annenhver onsdag kl 11.00. 
Neste samling er onsdag 20. januar.  

Spiren 
Møtes tredje mandag i måneden kl 
11.30. Neste samling er mandag 
18.januar.  

Regnbuen 
Møtes første tirsdag i måneden kl 
19.30. Neste samling er tirsdag 5. 
januar.  

Omsorgssenteret 
Har åpent hus mandager og 
torsdager kl 18.00 og evangelisk 
møte fredager kl 19.00. 

Søndagsmøtene 
Starter med julefest 3. januar, og 
deretter hver søndag kl. 17.00. 

 

Se for øvrig: 
www.norkirken.drammen.no 

Revmatikerne har flyttet inn 
 
 Nå er endelig alt på plass. Den gamle barnehagen er historie og nye brukere har flyttet 
inn i lokalene i første etasje. Drammen og Omegn Revmatikerforening leier nå de nye 
rommene og de er glad for å være hos oss. Riktig fint har de fått det og de trives i sine 

nye omgivelser. De har også oppdaget at Aslak er en JA-mann og han har lusket rundt 
med bormaskin og stift, slik at det har blitt skikkelig koselig der inne.  
 
De har kontortid mandag og onsdag fra kl. 10-14 og da står kaffen klar, de setter pris på 

besøk og damene som regjerer der inne har alltid et smil til deg. Stikk innom og se hvor 
fint de har fått det! 
 
Norkirken får lov å disponere det store rommet hver søndag når vi har søndagsmøtene 

våre. Her kan noen voksne ta med seg de minste og sitte uforstyrret med noen enkle 
aktiviteter, mens de voksne hygger seg med voksne saker på søndagsmøtet. Dette viser i 
praksis hvordan man kan ”gi og ta” og så må vi ta vare på hverandre! 
 

Vi ønsker Drammen og Omegn Revmatikerforening velkommen i huset vårt og håper 
samboerforholdet blir til felles glede og nytte! 
      Ellen Opsal 
 
 

 
 

 
  

. 
 
 
 

Ekstraordinær generalforsamling 
 

Det er blitt rutine å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i november for å få 
godkjennelse for Styrets forslag til budsjett for kommende år. Høstens 
budsjettdiskusjon samlet nesten 30 stemmeberettige medlemmer.  
 

Styret hadde lagt fram et forslag som viste et underskudd for 2010, som i 
hovedsakelig bunnet i lønn- og personalkostnader for pastor og 
administrasjonsleder, begge i deltidsstillinger. Som kjent, går vi inn i det store 
jubileumsåret og her foreligger det planer om storslått feiring av de 150 år. Det var 

foreslått å avsette kr. 150 000 til denne jubileumsuken, noe som også bidrar til 
underskuddet.  
 
Det koster å drifte Indremisjonshuset, og den store belastningen er absolutt 
oppvarming og vann. Det er også avsatt penger til ungdomsarbeid, noe som allerede 

er startet opp med god oppslutning. 
 
Styret ble pålagt å ivareta økonomien på en forsvarlig måte og beholde 
målsetningen om et regnskap i balanse. Styret rettet en innstendig anmodning til 

alle medlemmer om å støtte opp om Givertjenesten, et lite bidrag fra hvert medlem 
vil gi Styret mulighet til å nå denne målsetningen. Det ble rettet en stor TAKK til alle 
som er faste givere i menigheten vår, men her er det plass til mange flere! 
 

      Ellen Opsal 
 
  

Givertjenesten 
 
For 125 kroner i måneden får du det du ønsker deg!  
 

"Jeg vil ha en prest!" ropte du på forrige generalforsamling. 
Kan du huske det? 
 
Flertallet påla styret å ansettes en prest i 2009. Nå har styret utført oppdraget. 
Som et resultat av dett mangler det omkring 300 000 kroner i inntekter før 

budsjettet for året 2010 er i balanse. 
 
Dette er selvfølgelig ikke noe problem. Vi regner jo med at medlemmene har fått økt 
givervilje. Når alle 200 medlemmer i Norkirken i gjennomsnitt gir 125 kroner mer i 

måneden i kollekt, så er den økonomiske utfordringen til styret løst. 
 
Takk for at du er ditt ansvar bevisst! 
      Bjørn Mosskull 

 
NB. Dersom du ønsker å bli ny fast giver eller ønsker å øke eksisterende beløp, kan 
du ta kontakt med Ellen Opsal på telefon eller e-mail (se side 4).  
Se forøvrig web http://www.norkirken.drammen.no/bli_giver.html 

Red. 

 
 
 
 

 
 
      Lars Hübschle 
 

  
. 
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Styremedlemmer høsten 2009 
 
Leder:   

Lars M Hübschle lars.hubschle@online.no  950 14 341 
 

Strategistyre: 
 
Nestleder:  
Bjørg Norrud bjorg@norrud.no   900 33 016 
Marianne Kraft marianne.kraft@normisjon.no  932 27 530 
Anne Harket anne.harket@drmk.no  986 41 355 

 

Driftstyre: 
 
Bjørn Mosskull bam@ebnett.no   970 98 002 
Kjersti Myhre kjersti.myhre@sb-hf.no  32 89 47 97 
Arild Wego arild.wego@lifi.no   452 49 374 

 

1. Varamedlem: 
 
Bjørn Stevning Hole bjornsh@nogito.no   928 33 355 
 

Administrasjonsleder 
 

Ellen Opsal ellen@norkirken.drammen.no  901 12 555 
 

Pastor 
 
Ejgil Nielsen pastor@norkirken.drammen.no 918 41 941 

 

Barnehagestyrer 
 
Bente Hardang styrer@noahs-ark.no  974 20 299 
 

 
 
 
   

Norkirken Drammen 

Rådhusgata 25 

3015 Drammen 
 
Telefon: 32 83 76 27 
  

E-post: post@norkirken.drammen.no 
 
Konto: 2200.24.15945 
 

Ansvarlig redaktør: Arild Wego 

”Vi  vil i ord og handling gi Guds 
kjærlighet videre slik at mennesker 
får et nytt liv og et levende håp” 

Finn oss på weben: 
www.norkirken.drammen.no 
 
 

 

Nytt Alpha-kurs på nyåret 

Nytt Alpha-kurs starter opp med Alpha- 

middag den 12. januar, og vil holdes 

ukentlig fra kl 19.00-21.30. Ved hver 

kurskveld serveres det kveldsmat 

etterfulgt av undervisning, kaffe og 

gruppeprat. 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med 

pastor Ejgil Nielsen 

pastor@norkirken.drammen.no  

eller mobil 918 41 941 

.  

4 Hilsen fra Barnehagen 
 
”Desember måned i barnehagen er fylt med 

mye lys, sang, hemmeligheter, baking, 
julepynt og mye hygge. 
Vi har feiret  Lucia  med Luciatog både i 
barnehagen og hos naboen vår, Nøste bo-og 

omsorgssenter. Foreldrene var med og feiret 
dagen i barnehagen med egenbakte 
lussekatter, sang og opptrinn. 
Førskolebarna har vært i Oslo og besøkt 
julekrybbene på Bok og Media. 4 og 

5åringene har vært på julevandring i Frogner 
kirke. Hos oss selv har vi et eget julerom hvor 
vi samles og hører juleevangeliet og synger 
julesanger.  

16.desember vil en gruppe barn og ansatte 
delta på Hyggestund. 
Vi skal også ha en grøtfest/nissefest før julen 
ringes inn. 

6.januar skal vi ha vår juletrefest i Norkirkens 
lokaler. Det er mye å glede seg over! 
Vi ønsker alle Innsidas lesere en velsignet jul 
og et godt nytt år og vil samtidig takke for all 
forbønn for barnehagen.” 

    
  Bente Hardang 

 
Luciafeiring i Barnehagen 


