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Omsorgssenteret i Tomtegata  
Kveldene på Omsorgssenteret i Tomtegata er aldri helt like. Noen vil kanskje kjenne de 
er i kontakt med Guds rike, særlig når sangen lyder og vi får være med å prise ham som 

tilgir og elsker oss og kjenner alle ved navn, og enkelte ganger kan den gode samtale 
vekke oss opp og få oss til å komme videre i livet. 
Men, atmosfæren kan skifte ganske raskt, alt etter hvem som kommer inn døren. For 
noen ønsker oppmerksomhet fra første stund og da blir det vanskelig for en sliten 

stakkar som sitter i en stol og ta seg en blund. Han eller hun venter på at klokken skal bli 
åtte for da får vedkommende en seng på Natthjemmet. Mange av de bosteds løse 
kommer våte og er iskalde på fingre og tær, for de blir tvunget til å gå ute i flere timer i 
all slags vær. Noen kommer slitne inn og kan sitte ved bordet og gråte over sin 
situasjon, noen sovner over maten, noen er sinte og bitre og noen later som alt er bra, 

noen er glade og hever stemmen for å vise at her sitter jeg. 
Ikke alle som kommer inn er slitne rusmisbrukere. Noen vil bare ha seg en prat, og 
praten kan dreie seg om alt fra politikk til gode, men også vonde minner. Det er godt å 
få sitte i et uforpliktende fellesskap og bare være til, å få innta kaffe og vafler og kanskje 

litt til. 
Alle trenger vi Guds kjærlighet og nåde og håpet vårt er at Han en dag i alles liv får råde. 
 

Inger Veiby 

 
 

 

 

”Kom til meg, alle dere som strever 

og bærer tunge byrder, og jeg vil gi 

dere hvile”  

                                              Matt. 11,28 

 

Huset vårt er i flittig bruk  
Mange av byens innbyggere har oppdaget at huset vårt er et godt sted å være. Det blir leiet 
ut til mange anledninger; kurs, salgsmøter, pensjonistmøter, jubileum, moteoppvisning, 
konsert og mange andre spennende aktiviteter. 

Vi minner om at det innholdsrike huset kan brukes til det meste, og våre medlemmer og 
aktive brukere kan leie huset til en rimelig penge. De forskjellige rommene kan deles opp, vi 
kan stå til tjeneste med teknikk, servering, levering av mat og annet du måtte trenge hjelp 
til. Tenk på det neste gang du skal invitere til selskap, både i glede og sorg. Ta kontakt med 

kontoret eller ring Ellen på 901 12 555, så ordner vi det meste! 
Ellen Opsal 

 
 

 
Ny høst i barnehagen! 
Ett år har gått siden vi startet opp i Noahs 
Ark. Denne høsten ble litt annerledes enn i 

fjor. Nå er de fleste barn og ansatte kjent 
med hverandre og huset, vi har bodd oss inn 
og kjenner at vi fortsatt trives! 
Vi har full barnegruppe og venteliste. Denne 

høsten fikk vi ansatt to nye pedagoger! I 
skrivende stund har vi nettopp blitt 
sertifisert som miljøfyrtårnbedrift!  
Vi har fått ny lekestue i gave. Den brukes 
flittig Vil du også være med å gi en gave til 

barnehagen, vil vi komme med noen ønsker 
som dere kan se på IMI-huset.  
Takk for forbønn! 
  Bente Hardang 

  
. 

 
 

 

 
Lekestuen nesten på plass 
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20-halleluja!) som er interessert i å vite mer 
om det grunnleggende ved vår kristne tro. 
Hva er det vi bygger troen på? Alpha kurs er 

for noen det første møte med kristen tro. 
Forhåpentligvis er det en oppstart til et 
livslangt vennskap med Jesus. Jeg ber dere å 
tenke i bønn på de som holder kurset og de 

som deltar.  
 
Og så var det Omega da… det er slutten på 
alfabetet. Som sveitser tenker jeg 

selvfølgelig på klokke da. Og det er kanskje 
ikke helt galt å tenke på tiden. For det står 
skrevet i Johannes Åpenbaring 1,8 Jeg er 
Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er 
og som var og som kommer, Den 

allmektige. Han er ikke bare der i 
oppstarten og på slutten. Han er ikke bare 
fortid og fremtid. Han er her nå, til enhver 
tid. Halleluja.  

 
Herren Jesu nåde være med dere alle! 
 

Lars M. Hübschle 

Leder 
Alpha står i begynnelsen av det greske 

alfabetet. For mange betyr det oppstart 
eller første.  
 
Semesteret har startet, vi er i gang. La ditt 

rike komme… er tema i høst. Et ønske om at 
noe skal vokse. Noe vi lengter etter. En slik 
lengsel ønsker jeg meg for oss alle. Jesus har 
sagt at Guds rike er blant dere. Hvordan kan 

vi få det til at hans rike vokser og kommer til 
oss? - Er vi ivrig etter å komme i gang? 
 
Vår nye pastor Ejgil er i full gang med å bli 
kjent med forsamlingen og prøver å finne ut 

hvem vi er og hva vi vil. Fortsatt er det mye 
som skal utforskes, men de fleste av dere 
har vel hilst på han. - Er han ivrig etter å 
komme i gang?  

 
Alpha brukes som prefiks i forskjellige 
sammenhenger.  
Alpha kurs – heter kurset som starter i disse 

dager i menigheten vår. Det er mange (over 

Hva skjer? 

Alpha-kurs 

Alpha-kurset starter opp med første 

kursdag torsdag 24. September, og vil 

holdes ukentlig fra kl 19.00-21.30 frem til 

den 26. November. 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 

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

Huset vårt er snart 
ferdig! 
 
Alle som har vært innom huset vårt i løpet av 
det siste året kan ikke ha unngått å legge merke 

til at det skjer store forandringer. Vi startet opp 
i 2. etasje med å fjerne peisen, som ikke kunne 
brukes lenger og gjorde det store rommet om 
til et funksjonelt rom for mange. Først og 
fremst er det lagt til rette for Jungelgjengen og 

rommet heter da også Jungelrommet. En liten 
krok av rommet er blitt til en koselig salong, 
som har fått navnet Blåstua. Den lille 
kvinneforeningen ”Spiren” har forært oss nye 

møbler og rommet er i flittig bruk.  
 
Trappen er fornyet med nye, lekre fliser og vask 
og maling gjorde store underverker, både i 

trappen og i hovedgarderoben. Her spanderte 
også ”Spiren” møbler i friske farger som står til 
de nye gardinene. 
 
Det største løftet har utvilsomt vært 

hovedkjøkkenet. Det ble ribbet helt inn til 
murpussen, ikke en liten skrue fikk sitte igjen. 
Noe ble gitt bort, noe meldte flytting til Lindum 
og noe ble tatt vare på. Det ble lekkert og vil 

glede oss i mange år. Nå er det opp til oss alle å 
ta godt vare på det! 
 
Den lille gangen har også fått et ansiktsløft med 

nytt gulv, nymalte vegger, ny lampe, ny servant 
og et nydelig maleri som Siri Wego har skjenket 
oss. Når du ser på maleriet, vil vi at du skal 

tenke på Salme 36, 8: ”I skyggen av dine 
vinger, Gud, søker menneskebarna ly”.  

 
Lageret er ryddet (igjen), hyllene er merket og 
nå hadde det sannelig vært godt om det kunne 
holde seg slik en stund! 

 
Lokalene til barnehagen står nå for tur, vi har 
inngått leieavtale med Drammen og Omegn 
Revmatikerforening og de flytter inn 1. 
november. De stiller det største rommet til 

disposisjon for våre minste hver søndag, slik at 
de kan få utfolde seg på barns vis under 
søndagsmøtene våre. Vi gleder oss til å ønske 
dem velkommen i huset vårt. 

 
Vi må igjen rette en STOR TAKK til Aslak 
Knutsen, som har gjort denne forvandlingen 
mulig - Nå er huset snart klart til den store 

festuken i 2010! 
Ellen Opsal 

 

 
Aslak Knutsen og Henning Kirkeng monterer kjøkken 

 

 
Fra åpningsfesten:  Kåre Tjomsland (f.v.), 
Henning Kirkeng, Aslak Knutsen og Ellen 
Opsal takkes for innsatsen i forbindelse med 
oppussingen av huset.  
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Aktiviteter 

Familiekoret 

Øver annenhver torsdag kl. 17.00. 

Førstkommende øvelse er torsdag 24. 

september. 

Soul Children 

Øver annenhver mandag kl. 17.30. 

Førstkommende øvelse er mandag 5. 

oktober. 

Jungelgjengen 

Samles annenhver søndag under 

søndagsmøtene som begynner kl 17.00. 

Neste samling er søndag 27. September.      

Hyggestund 

Møtes annenhver onsdag kl 11.00. Neste 

samling er onsdag 23. September.  

Spiren 

Møtes tredje mandag i måneden kl 11.30. 

Neste samling er mandag 19. oktober.  

Regnbuen 

Møtes første tirsdag i måneden kl 19.30. 

Neste samling er tirsdag 6. oktober.  

Omsorgssenteret 

Har åpent hus mandager og torsdager kl 

18.00 og evangelisk møte fredager kl 19.00. 

 

Ekte og ærlige mennesker 
 
 - Vi må skape et fellesskap der vi kan være ekte og ærlige som de mennesker  
vi er, sier vår nye pastor Ejgil Nielsen.  
 

Norkirken var fullsatt da Ejgil Nielsen ble innsatt som ny pastor under åpningsfesten 
 i slutten av august. Forventningene er store til den nye medarbeideren som er  
født og oppvokst i Danmark, ikke langt fra Legoland. Menigheten vår trenger sterkt en 
person som Nielsen, som brenner for å nå nye med evangeliet, ikke minst blant 

ungdommen. Det er menighetens største utfordring nå fremover.  
 

Ejgil har bred erfaring, fra ulike stillinger. Han 
har vært i dansk indremisjon i 20 år, han har 

vært diakon i den danske folkekirke og også 
jobbet som sosialarbeider. Siden han kom til 
Norge for cirka to år siden har han arbeidet 
som miljøterapeut på Epilepsisenteret i 

Sandvika. Han imponerte oss fra første dag 
med sitt store engasjement, sitt varme hjerte 
og sin kjærlighet til Jesus.  

 
   - Jeg brenner for å gi mennesker en fast holdeplass i livet, hjelpe dem til å kjenne seg 

selv som menneske og den kjærlige treenige GUD, sier han med en litt tilpasset dansk.  
   - Det er viktig at folk forstår hva jeg sier. Derfor må jeg øve meg på å snakke tydelig.  
I prekenen på åpningsmøtet la han vekt på det å komme til Gud som man er, og å be om 
nåde, noe som han selv har erfart da han ble kristen som ungdom.  

   - Jeg vil arbeide for at Norkirken er et åpent fellesskap for alle typer mennesker. Jeg 
har et ønske om at vi alle må få våre øyne mere opp for Jesus og det han har gjort for 
oss mennesker. Da kan det bli vekkelse, fortsetter han ivrig.  
 

   - Vi må skape et fellesskap der vi kan være ekte og ærlige som de mennesker vi er. Vi 
må tørre å være svake, vise følelser, tro, tvil, skrøpelighet, feil og mangler. Da må vi ha 
fokus på å være mere lyttende enn talende, og ha mere handlende kjærlighet enn flotte 
ord. Jeg vil satse særlig på å nå ungdommen. Dessuten vil jeg bevisstgjøre folk på 
viktigheten av å be og å ha et personlig forhold til Bibelen. Jeg tror også vi har mye 

rikdom i å kjenne vår lutherske arv og verdi, sier den nyinnsatte pastoren.  
 
(Kilde: www.normisjon.no/index.php?kat_id=485&art_id=39203)     Marianne Kraft 
 
 

 
 

 
 

  
. 

 
 

 

Parkering på plassen 
 

Når barnehagen flyttet, ble det plass til noen biler 
utenfor huset. Det er kjærkomment tilbud til alle 
som har en jobb å gjøre hos oss. Denne plassen er 
derimot ikke for allmenn parkering! Vi er så glad for 
alle som tar i et tak, og det minste vi kan gjøre, er å gi 

dem førsterett til å sette fra seg bilen, gratis. Dersom 
du har en spesiell grunn til å parkere uten at du ”er i 
tjeneste”: ta kontakt med kontoret! Vi ber deg 
vennligst respektere denne lille henstilling! 

 
    Ellen Opsal 
 
  

. 
 

 

 

Givertjenesten 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
      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 
 

Varamedlemmer: 
 

Bjørn Stevning Hole bjornsh@nogito.no   928 33 355 
Heidi Bjerke heidi_bjerke@hotmail.com  909 59 436 
 

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 
 
 

 

Innsida Quiz 

Send svar til Norkirken  
Drammen per post eller  
e-mail (se over) innen 
11. oktober, og bli med 

i trekningen av en liten 
overraskelse. 

 
1. Hva er de faste ingrediensene på hver 

Alpha-kurskveld? 
 

2. Hvor jobbet Ejgil før han begynte som 
pastor i Norkirken? 

 
3. Hva er temaet for høstens program i 

Norkirken Drammen? 
 

4. Hvor i bibelen spør David: ”Hva er da et 
menneske?” 
 

5. Hvor har Omsorgssenteret sine 
samlinger? 

 
6. Hva har barnehagen vår nettopp blitt 

sertifisert som? 
 

7. Hva må du gjøre dersom du ønsker å 
parkere på parkerings-plassen til 
Norkirken? 
 

8. Hvem har spandert nye møbler til 
blåstua? 
 

9. Hvem er de nye leietakerne i det gamle 
barnehagelokalet?   

 
10. Hvem har montert det nye kjøkkenet? 

 
.  
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Andakt 
Salme 8,5: "... hva er da et menneske..." spør 
David 

 
Hva er vi verdt? 
Sådan kan vi kanskje en gang imellom tenke om 
livet vårt. 

Hva betyr vi egentlig for den/dem som er oss 
aller nærmest (har vi prøvd å 
spørre)? 
Hva betyr vi for våre arbeidskollegaer, våre 
naboer, våre venner - midt i 

gleder, i nød, i sykdom, i livets trommerom, i 
stress eller jag? 
Mennesker ikke bare går forbi oss, men kan 
nesten løpe forbi oss midt i 

menneskemylderet. 
Hvem ser oss? 
Hvem bryr seg om oss? 
 

Hvem bryr vi oss om?  
Hvem gir vi av vår tid og livet vårt? 
Hvem deler vi våre verdier med? 
Lar vi mennesker bestemme våre verdier, eller 
er vår verdi i HAN som virkelig 

har vist hvilken verdi vi har? 

Han har èn gang for alle vist oss den 
høyeste verdi ved å gi livet sitt for 

oss på et kors. 
Det er den høyeste pris noen kan betale, og 
det gjorde han for oss. 
Vi er kjøpt for den høyeste pris. Vi har altså 

den største verdi noen kan 
ha, for han ga livet sitt for oss!  
 
Si Jesus takk for denne verdi og det håp det 
gir deg. 

Streb derfor ikke etter å vinne 
anerkjennelse hos mennesker, men streb 
heller etter å vise mennesker vår 
anerkjennelse. 

Utover å si Jesus takk, så prøv bl.a. å 
uttrykke den verdi dine nærmeste har 
for deg - dine venner, dine arbeidskollegaer 
osv...som en TAKK til Jesus for 

det han på korset gjorde for deg!!  
Ser du hvilken forskjell det kan bety både 
for dine medmennesker og deg 
selv? 
Det kunne bli spennende å høre hvilke 

erfaringer du gjør deg gjennom dette? 
Guds Fred!  
 

Ejgil Nielsen 

 

 


