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Alea jacta est – eller –  
terningen er kastet  
Ejgil Nielsen er ansatt som ny pastor i menigheten vår. Vi har vært gjennom en langvarig 
prosess med ham som begynte før jul og som avsluttes i disse dager. Styret tror at han kan 
hjelpe menigheten i å vokse og at han kan være en inspirator for alle, men ikke minst for 

ungdommen. Jeg vil ikke skrive mye om ham, det får han gjøre selv, men de av dere som vil 
hilse på ham og få litt mer informasjon om ham, kan komme på generalforsamlingen  
23. april 09 i Norkirken Drammen.  

Lars H. 

 
 
 

Stemningsrapport fra Julaften 
På julaften ble det for andre gang i historien arrangert julegudstjeneste i Norkirken. 
Hovedsalen var full av festkledde og forventningsfulle store og små som ble møtt av et 

praktfullt julepyntet lokale med blomster, juletre, julepynt, julekrybbe og 107 levende lys! 
Her var det lett å komme i skikkelig julestemning. Gudstjenesten ble forrettet på en fin 
måte av prest Alf Henry Rasmussen, og Drammen Soul Children med Merete Ueland og 
Andreas Harket i spissen gav oss sprudlende sang. Spesielt hyggelig var det at mange som 

vanligvis ikke går på gudstjeneste i Norkirken besøkte oss.  
   
Fjorårets julegudstjeneste viste at dette er en tradisjon som er kommet for å bli. Dersom du 
ikke fikk med deg julegudstjenesten så vil vi anbefale på det varmeste å notere i 
almanakken allerede nå: ”Gudstjeneste i Norkirken torsdag 24. Desember 2009”.   

Arild W. 
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Givertjenesten  
Til vår store glede har givertjenesten vokst sakte og sikkert. Det er vi utrolig takknemlig 

for og vi TAKKER alle dere som trofast yter det dere kan til Norkirken. Nå har vi ansatt ny 
prest og vi trenger alle bidrag vi kan få fra dere alle. Økt aktivitet i huset gir også økte 
kostnader, og det er en spennende tid vi har foran oss. 
Noen av dere sender faste beløp direkte til vår bankkonto, og det er vi også glad for. 
Dette er imidlertid ikke så veldig smart, for ved automastisk givertjeneste gjennom 

Normisjon sentralt, får dere automatisk skattefradrag for beløp inntil kr. 12.000 pr. år. 
Jeg sender inn rapport til Normisjon i januar for alle dere som sender beløpene direkte 
slik at skattefradragsregelen kan benyttes, men dette koster oss et gebyr og det er mye 
arbeid.  

 
Vi skal i umiddelbar framtid sende ut et skjema til dere med et ønske om at du vil bli fast 
giver eller eventuelt øke beløpet du allerede har tegnet deg for. Det er veldig enkelt og 
jeg kan hjelpe med både nye og ”gamle” givere. 

 
TUSEN TAKK til dere alle! 

Ellen O. 
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Det avgjøres mye ved vårt første inntrykk. 

Hva ligger bak dette første inntrykket vårt? 
Forventningene våre. Kan vi se bort fra dem 
og se på det vi får uten å være forutinntatt? 
Da har vi klart mye. Vår Herre var veldig 

flink med å ta imot folk uten å være 
forutinntatt…Jesus og den samaritanske 
kvinnen (Joh 4,7-15), Jesus og barna (Matt 
19,13-15), Jesus og offiseren i Kapernaum 
(Matt 5, 8-13). 

 
Vi har en ny pastor. Vil vi ta imot han med 
åpne armer?  
 
Lars M. Hübschle 

Leder 
Vinter 09 har innfridd forventningene. 
Akkurat nå sitter vi på fjellet og koser oss 
med snø, sol og vinterferie, men vinteren i 

Drammen er like fin. Hjemme i Drammen 
ligger det mer snø enn her på fjellet. 
Etter vinteren kommer våren. Varme og 
blomster forhåpentligvis… vi har 

forventninger hele tiden. Sånn skal det 
være.  
 
Styret har ansatt en ny pastor. Hvilke 
forventninger har vi ovenfor ham? Hvordan 

vil han fungere? Hva vil han gjøre? Hvordan 
skal han lede menigheten? Han er ikke 
teolog og ikke nordmann. Kan dette gå 
greit?  

Hva skjer? 

BiG konsert 

Lørdag den 21. mars kl 19.30 blir det 

konsert i Norkirken med elever fra 

musikklinja på bibelskolen i Grimstad.  

NB! Det blir ikke søndagsmøte søndag 

22.mars.  

Ungdomsgudstjeneste 

Lørdag den 28. mars arrangeres 

ungdomsgudstjeneste i Bragernes kirke.  

Se egen artikkel på side 3. 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen i år kommer sent, 

men godt. Sett av torsdag 23. april og 

benytt muligheten til å påvirke de valg som 

gjøres. 

Bønnesamlinger 

Hver tirsdag kl 19.00 til 20.00 er det 

bønnesamlinger i Norkirken. Alle er 

hjertelig velkommen.  

 

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

Adventskafé 
Lørdag 6. desember inviterte vi til årets 
Adventkafé. Dette ble andre året vi forsøkte et 
slikt arrangement, fjorårets kafé ga mersmak, 

og det var også i år en kjempegjeng som tro til 
og gjorde dagen god. En liten gjeng av oss 
hadde startet opp allerede i slutten av august 
for å planlegge og arbeide med arrangementet. 

Erfaringene fra det første året var gjennomgått 
og vi hadde en klar formening om hva våre 
gjester ønsket seg en slik lørdag i adventtiden.  
 

Hver eneste onsdag fra 27. august var vi 
sammen for å sy smått og stort som kunne 
være salgbart. Vi var ikke mange, på det meste 
7, men det var en trofast gjeng som kom med 

åpent sinn og godt humør. Utrolig sosialt og 
hyggelig! Jeg kommer aldri til å glemme da 
Bjørg stupte opp i en kjempediger lappehaug 
med lysende øyne og led valgets kval da hun 
skulle ta ut farger til sitt første verk. Ikke mange 

hadde sydd lappeteknikk før, men iveren var 
stor og viljen til å lære var så absolutt tilstede. 
Flere fikk nok en aha-opplevelse da man innså 
at en hundredels millimeter var viktig og gleden 

var stor da arbeidet var ferdig og man høstet 
beundrende blikk og nikkende anerkjennelse. 
Forklær med pepperkaker og 

eplekakeoppskrift, bordløpere og brikker til jul 
og høst, håndklær til kakebakst, sengeteppe 
og babyteppe var noe av det som var tryllet 

fram i løpet av disse onsdagene fram mot 6. 
desember. Kjellerstuen hos meg var omgjort til 
den travleste systue og det var nesten ikke tid 
til en kaffekopp, ofte ble den fortært i all hast 

mens lapper, nål og tråd var i gang og latteren 
satt løst. 
 
Vi hadde ønsket oss hjemmebakst og fikk både 
tradisjonelle julekaker, lefser og kransekaker, 

populære trefjeler var laget, sokker var 
strikket og hjemmelagde kort var på plass - her 
var det noe for enhver smak. Dagen før åpning 
var vi travelt opptatt med forberedelser. 

Menyen var enkel: Risgrøt og vafler, kaffe og 
saft! En stor TAKK til Margot Espeland som 
kokte gryte på gryte med risgrøt, her var det 
ikke snakk om noen posegreier, neida, Margot 

kokte fra bunnen og det smakte herlig. Salget 
gikk unna og den siste timen av åpningstiden 
var det ikke stort igjen å tilby. Da var det ikke 
en kakesmule tilbake, ikke en tallerken med 
grøt og hver eneste vaffel var fortært. Noen få 

håndarbeider og fjeler sto igjen, men det var 
også alt!  
 
Vi var spente på det økonomiske resultatet på 

kvelden og nesten 30 000 kroner kom inn på 
konto. Dette var utrolig moro og vi inviterer 
mange flere til ny innsats når vi starter opp 
igjen med nye planer. Ingen behøver å kunne 

noe som helst – her lærer vi mens vi går og har 
det kjempetrivelig sammen! 
 
Stor takk til ALLE som bidro til at dette igjen 

ble en vellykket lørdag – vi klarer det ikke uten 
dere! 

Ellen O. 
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Felleskirkelig ungdomsgudstjeneste 
Bragernes menighet har invitert alle kristne menigheter i Drammen til et samarbeid 
for å få til en felles ungdomsgudstjeneste i Bragernes kirke 28. mars 2009. Vi i 
Norkirken Drammen er også med. Etter gudstjenesten skal det være kirkekafé i 
Norkirken. Alle er invitert til oss. Det vil bli salg av brus og vaffel, respektive bagetter – 

Filter hjelper til med salget. Kjenner dere noen ungdommer i Drammen så si ifra at 28. 
mars 2009 holdes av til ungdomsgudstjeneste. Vi trenger også litt hjelp på selve 
dagen og kvelden. Dersom noen har lyst å hjelpe til må dere gjerne melde dere hos 
Lars Hübschle, mobil 95014341. 

Lars H. 
 
 

Nye medlemmer og 

medarbeidere ønskes! 

Familiekoret 

Familiekoret er koret for alle i hele 

familien.  Etter en periode med et jevnt 

tilsig av nye medlemmer, har det i den 

senere perioden vært en tendens til noe 

”forgubbing”. De yngste medlemmene er 

allerede i ferd med å passere bleiestadiet, 

så det er derfor behov for nytt ungt blod i 

rekkene. Vi har øvelse annenhver onsdag 

kl. 17.00 til 19.00. Små og store er hjertelig 

velkommen! 

Jungelgjengen 

Jungelgjengen trenger nye ledere og 

medarbeidere. Har du lyst til å være med i 

dette viktige arbeidet så ta kontakt med 

Anne Harket på telefon 986 41 355.      

Bønnegruppe 

Bønn er viktig i fellesskapet. Derfor samles 

en gruppe til bønn hver tirsdag i Norkirken 

fra kl 19.00 til kl. 20.00. Dersom du har 

mulighet til å være med på dette viktige 

arbeidet, så setter vi stor pris på det. Vel 

møtt. 

Dekorteamet 

Har du lyst til å være med og ære Gud med 

dine kreative evner? Da kan dekorteamet 

være noe for deg. Ta kontakt  

Cathrine Hübscle (905 87 237) eller  

Siri Wego (976 17 118) 

Være med i Norkirkens Styre – noe for deg? 
Etter en del arbeid med personal og barnehagebygging har styret kunnet ta nye 
utfordringer i den siste tiden. Nå ser vi endelig litt lengre framover. Men det jobbes 

både langsiktig og kortsiktig. Driftstyret er opptatt av oppussingen av huset som helst 
skal være ferdig innen mai 2010. Da skal Drammen indremisjons, respektive 
Norkirken Drammens 150-års jubileum feires. Det er en egen komité som jobber med 
denne saken. Strategistyret har begynt å forberede et strategidokument 2010-2015, 

samtidig skal det neste semesteret forberedes. Arbeidet er blitt mer interessant og 
med en ny pastor håper vi å få enda mer inspirasjon for nye ideer. Noe for deg? 
 
Valgkomiteen har begynt å lete etter kandidater for styret. Du er hjertelig 
velkommen! 

Lars H. 
 
 
 

  

Vi renoverer!  
De fleste vet at vi er ferdig med Jungelrommet og Blåstua i annen etasje i IMI-huset 

og det ser ut til at det virker etter hensikten for dem som skal bruke rommene. 
 
Vår utrettelige ”husbestyrer” Aslak Knudsen jobber videre med malespann og sparkel 
og nå er også lokalene etter barnehagen pusset opp. Det er bare gulvene som 
mangler og de vil ikke bli lagt før det er bestemt hva rommene skal brukes til. Planen 

er å leie dem bort til kontorer. Området utenfor der er også sparklet og malt og det 
skal settes opp ny vask og et speil i kroken. Den gamle, lange stålvasken er fjernet og 
det store speilet er tatt ned til stor bestyrtelse for noen! Her blir det en ny krok til 
forbedringer av dagens hårsveis! 

 
Inngangspartiet til hovedinngangen og trappeløpet opp til 2. etasje blir dampvasket 
og malt og det skal legges fliser i trappene med sklisikre trinn.  
 

Det største løftet blir renovering av kjøkkenet. Oppvaskmaskinen har sett sine beste 
dager og komfyren er for liten. Veggene skal males og vi legger nytt gulv. Alt som 
fungerer bra blir selvsagt ikke byttet ut; alle stålbenker blir stående, frys og kjøl og 
kaffemaskiner likeså. Men vi får ny kjøkkeninnredning og benker og vi vil utnytte 
plassen maksimalt. Dette vil gi en hyggelig arbeidsplass for alle dem som gjør en 

innsats i kjøkkentjenesten og det er ganske mange i løpet av et arbeidsår. Vi regner 
med å starte dette arbeidet sent i mai.  
 
Vi ber om forståelse for litt rot og malelukt mens det hele står på og vi gleder oss til 

alt er ferdig og vi kan vise fram et IMI-hus som ikke bare er godt å være i, men som 
også er hyggelig å være i!  
 
Jeg benytter anledningen til å takke Aslak og Henning for den jobben de gjør i huset 

vårt, det er aldri nei og alt er visst bare moro og ingenting er noe problem. Så heldig vi 
er som har dere! 

Ellen O. 
 

Vi har ryddet på lageret  
Lageret ble ryddet i høst og det var helt utrolig så god plass vi fikk – enn så lenge! Nå 
ber jeg så inderlig jeg kan: HOLD ORDEN og ikke bare lass saker og ting inn der uten 
mål og mening. Det er hylleplass til alt, men husk at det er flere enn deg som skal 
bruke plassen! Hvis det er noe spesielt som skal oppbevares, vennligst ta kontakt med 

meg, så finner vi en løsning på det meste. 
Ellen O. 
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Styremedlemmer våren 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: 
 
Synnøve Fæster synnove.faester@normisjon.no 932 94 200 

Eirik Ueland eirik.ueland@politiet.no  992 88 344 
Arild Wego arild.wego@lifi.no   452 49 374 
 

Varamedlemmer: 
 
Kjersti Myhre kjersti.myhre@sb-hf.no  32 89 47 97 

Marit Vormeland marit.vormeland@drmk.no  971 53 297 
 
 

Administrasjonsleder 
 

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

Barnehagestyrer 
 
Bente Hardang     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 
 
 

 

Andakt - Han tenner 
varmen i oss  
”Innbyggerne var uvanlig hjelpsomme mot 
oss. De tok seg av oss alle sammen og tente 
et bål, for det hadde begynt å regne og det 

var kaldt.” (Apg. 28,2) 
 
Det var alltid fyr på peisen. Vi byttet på å 
holde liv i flammene. To ildsteder i et hus. 

En peis i det første rommet ved inngangen, 
og en i stua. Uken gikk, og latter, lavmælte 
samtaler og gråt fylte rommene. Godt var 
det alt, både gråten og latteren. Forløsende. 

Så en ettermiddag var vi uoppmerksomme 
og ilden døde ut. Bare glørne minnet oss om 
varmen som var i ferd med å forsvinne. Jeg 
sa: Det er varmt nok her, og blåste ikke på 
glørne slik at ilden igjen kunne flamme lystig 

i peisen. 
 
Vi satt i det første rommet ved inngangen. 
Hvem av oss skulle tenne bålet på nytt? 

Skulle vi i det hele tatt bry oss med å tenne 
det? Da tok veden fyr av seg selv! Flammen 
malte peisen i varme farger igjen; Gult. Litt 
blått nederst mot veden. Videre oppover 

varme sjateringer – mot kjærlighetsrødt og 
lysende oransje. Og jeg tenkte; dette er 
Herrens verk. Slik som en liten usynlig vind 
blåste liv i flammene, slik kommer Den 
hellige Ånd til oss med bud fra Kristus Jesus 

og hvisker; skal vi starte på nytt du og jeg? 
 
Takk til Jesus  

Siri W. 
  

2 
Hilsen fra Barnehagen 
Vi stortrives i den nye barnehagen! En knall 
vinter med masse snø og frydefulle unger gleder 
oss hver eneste dag. Den store støyvollen ut 
mot Nøsteveien har vært en super akebakke og 

skiløyper krysser hagen i alle retninger. Røde 
roser på glade barnekinn, kan vi ønske oss noe 
mer? 
 

Det foregår inntak av nye barn i disse tider og vi 
har flere søkere til barnehagen vår enn vi har 
plass til fra høsten. Søkningen til barnehagen 
har vært god fra starten, og det er en 
ønskesituasjon for en Styrer og se at barna står i 

kø for å være hos oss. Barnehagen har visstnok 
et godt rykte, forhåpentligvis er det tilfredse 
foreldre som sprer ryktet om at det er godt å 
være i Noahs Ark. 

 

Vi er for tiden 24 ansatte og det er en fin 
gjeng med gode medarbeidere vi har rundt 

oss. Vi har nettopp hatt en annonse for å få 
flere pedagogiske ledere og flere søknader 
har allerede kommet inn. Det er flott at 
mange ønsker å jobbe hos oss. 

 
Vi laget et ”julerom” i barnehagen en tid før 
jul og det var stemningsfullt og fint. Dette 
ønsker vi å gjenta og forbereder nå et 
”påskerom”. Rommet vil stå ferdig til uke 13 

og 14, kanskje har du lyst til å komme på 
besøk i ”påskerommet”? Du er hjertelig 
velkommen. 
 

Selv om barnehagen er ny og flott, er det 
alltid litt å pusle med fra tid til annen. Noe 
skal skrus opp og monteres, noe har ramlet 
ned og må på plass igjen, med andre ord: Vi 

trenger en til-hånde vaktmester som kan 
komme til oss hvis vi ringer! Kanskje DU kan 
tenke deg en liten innsats eller kjenner 
noen som kan? Vi kan love deg full 
oppmerksomhet når du kommer! 

 
Takk for støtte og tillit i arbeidet vårt! 
 

Bente H. 

 


