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Vi har feiret vårt 150-års jubileum, ikke bare tre dager til ende men ni dager 
til ende! Fra 24. april til 2. mai var det et yrende liv for å feire det gode som 
har vært, det flotte som er og det spennende som ligger foran. Norkirken 
har mange flotte, talentfulle mennesker. Disse har brukt av seg selv og sin 
tid både før jubileumsuka og i løpet av feiringen. Det var utrolig med så 
mange villige hender og føtter som jobbet sammen. Det var virkelig til 
velsignelse! 
Jubileumsfeiringen begynte med en møtehelg hvor Peter Sandvall, Lars Mørlid og Jens 
Petter Jørgensen hadde hånd om musikk og åndelig føde.   

Normisjonsgeneralen, Rolf Kjøde hadde en fin åpningshilsen på lørdagen. Mange var 
tilstede denne helgen og ble oppbygget og utfordret gjennom det som ble sagt og det som 
ble sunget.  Det var en flott start på jubileet!  

 
 
 

Mandagen stod i barn og unges 
tegn. Da inviterte Soul Children til 

konsert. Før konserten i Norkirken 
hadde koret en minikonsert på 
Magasinet for å skape blest om 
Jubileet, konserten og koret. Det var 

flott!  Konserten var et fyrverkeri av 
livsglede og glad sang.  Henrik Guii 
Larsen fra Acta hadde andakt.  
Bærum  Soul Children og 
rappegruppa Different Colour var  

gjesteartister og sammen med en 
fullsatt sal gjorde de konserten til en 
fantastisk opplevelse! Helt til slutt 
ble publikum ”dusjet” med Twist 

som takk for at de kom. Ingen forlot 
Norkirken uten et stort smil i fjeset 
den kvelden! 
 

Du kan lese mer om jubileumsuka på 
side 3. 
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2 Jeg ønsker dere en god og velsignet sommer 
med disse bibelordene: 
 

2. Timoteus 2:11-13: 
 

Dette er et troverdig ord: 
Døde vi med ham, 

skal vi også leve med ham. 
 
Holder vi ut, 
skal vi også herske med ham. 

Fornekter vi, 
skal han fornekte oss. 
  
Er vi troløse, 
så er han trofast, 

for han kan ikke fornekte seg selv. 
 

Hilsen 
Lars Hübschle 
Styreleder Norkirken Drammen 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Lars M. Hübschle 
Styreleder Norkirken Drammen 

 

Leder 
 

Sommer, sol og Jesus ?  
 
Endelig er det sommer, endelig ferie og 

endelig pause fra alle aktiviteter som binder 
oss i en hektisk hverdag. Alle 
sommeravslutninger er vel overstått og nå 
kan vi lene oss tilbake, ta det med ro og ta 

fri. Fri fra skole, jobb, aktiviteter og …Jesus? 
Nei, selv om vi er opptatt med andre ting er 
han med oss. Han er ikke avhengig av sted, 
aktiviteter eller folk. Men det kan være fint 

å ikke være langt av sted helt alene. Da føler 
man seg fort ensom. Derfor holder vi også i 
år møter i sommer. Derfor er det mange av 
oss som skal på sommerstevner og leirer. Vi 

vil brenne for Herren også i sommer - også i 
ferien. Vi tar ikke pause fra Herren.  

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

Jubileumsuka 2010 

 
(forts. fra side 1) 
Tirsdag var det Gledesfest for alle som hører til 
i Norkirken.  Mange ville være med å feire. Så 
mange at ekstra bord måtte dekkes! Det var 

underholdning og leker. Vi koste oss med deilig 
spekemat og nydelige desserter. Så hadde 
barna filmkveld med popkorn og snacks i 
Jungelrommet mens de andre hygget seg med 

musikk fra Landfalløya Blåseensemble nede. De 
fikk det virkelig til å rykke i godfoten! Anfin 
Skaaheim kåserte over Norkirkens historie. Det 
resulterte i både ny kunnskap og god latter. 

Utover kvelden ble det åpnet for 
medlemmenes hilsener til menigheten. Mange 
hadde gode ord de ville dele. Lovsangsteamet 
var på plass og det ble arrangert ønskekonsert 
også. Det ble en veldig hyggelig kveld for alle 

sammen. Norkirken er et levende fellesskap og 
vi har mye å være takknemlige for. 
Hyggestund feiret jubileet på onsdag formiddag 
med besøk av Biskop em Odd Bondevik og med 

sang og musikk fra Hokksund Felleskor. Det var 
selvfølgelig også noe godt å bite i. Dette er et 
stort og godt fellesskap som betyr mye for 
menigheten vår. På kvelden inviterte 

Omsorgsenteret på middag med påfølgende 
jubileumsmøte. Her var Lise Karlsen fra 
Evangeliesenteret gjest. Overveldende mange 
ville være med denne kvelden også, og det var 

gledelig. 
Fredag kveld hadde Youngspiration sin reunion 
i anledning jubileet. Mange korister fra gammel 
og nyere Youngspirationtid møtte opp til en 
fest med mye sang og moro. Akkurat som da 

koret var aktivt. 
Ungdomskonserten på lørdag var ikke så godt 
besøkt som vi hadde ønsket. Men de som var 
der fikk en stor opplevelse.  Andreas Harket og 

Audun Rensel med venner åpnet konserten før 
Paul Grønseth med band overtok scenen. Paul 
Grønseth har vært lovsangsleder i Filadelfia i 

Oslo og han har gitt ut flere lovsangs-cd’er. 
Det ble en kveld med mye god lovsang hvor 
Gud var i fokus. 
 

Søndagen var den store festdagen og 
avslutningen på 150-års jubileet. En flott dag 
med strålende sol. Høymessen i Bragernes 
kirke var en festgudstjeneste hvor Norkirken 

var aktivt med. Både Familiekoret, Huskoret og 
Soul Children deltok i gudstjenesten. De tre 
korene hadde øvd inn flere sanger som de 
sang sammen. Kurt Hjemdal prekte. Deretter 
bar det til Danvik Folkehøyskole for middag. 

Maten var kjempegod! Svinestek med deilig 
tilbehør. Selve jubileums-festmøtet ble holdt i 
Norkirken senere på ettermiddagen. Det ble et 
langt, innholdsrikt møte med mange gjester og 

hilsninger. Våre tre kor sang igjen, blant annet 
sangen ”Huset vårt” som Tveit skrev til 
innvielsen av huset.  

Andreas Harket og Sverre Moe sang også. Vi 

fikk oppleve lovsangsdans ved Mari Dahl 
Husby. Hilde Synnes Drønen hadde monolog 
fra Johannes 17 akkompagnert av Håvard 
Fosseng på gitar. Kurt Hjemdal holdt en kort 
andakt. Det var mange som ønsket å komme 

med en hilsen til jubilanten. Overraskende 

 
 
 
 

 
 

mange! Ordfører Tore Opdal Hansen fikk 
komme med den første hilsningen. Så fulgte 
leder for Drammen Kirkelig Fellesråd, leder for 

Spiren, tidligere ansatte, leder av 
predikantringen, leder i region 
Vestfold/Buskerud i Normisjon, Soknepresten i 
Bragernes med flere. Det vanket gaver også. 

Bilder og et stort hjerte til utsmykking, et 
bonsaitre og penger til å kjøpe inn bøker og 
lignende til barna var noe av det jubilanten 
fikk. Igjen mange gode ord og ønsker til 

menigheten vår. Ledere fra Acta hadde 
barneopplegg denne dagen også slik at de 
yngre hadde en flott kveld med mye lek og 
moro og is! Ingen bursdagsfeiring uten kake – 
ikke i Norkirken heller. Store, flotte og utrolig 

gode marsipankaker og kaffe ble servert til 
slutt. 

 
Det ble en fantastisk avslutning på en utrolig 
jubileumsfeiring. Nå tar vi med oss 
engasjementet og gleden fra disse vårdagene 
videre slik at Norkirken kan fortsette å ”i ord 

og handling gi Guds kjærlighet videre slik at 
mennesker får et nytt liv og et levende håp.” 
Vi er elsket og velsignet – bring det videre! 
   

Merete R. Ueland 
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Husk: 

Husk å melde deg på 
menighetsturen til Strand Leirsted 
lørdag 21. og søndag 22 august. 

Priser: 
6-mannshytte:   
kr.500,- for full pensjon pr.person i 

alle aldre 
 
Gjestehus:    
kr. 600,- for full pensjon pr. Person i 

alle aldre 

Gjestehus familie :   

kr. 1300,- for full pensjon inkl 2 
voksne + 1 eller flere barn. Man må 
selv medbringe underlag utover 2 
barn.  

Velger man å plassere barna på hytte 
er det vanlig pris kr. 500,- per barn.   

Du kan sende mail til 

ellen@norkirken.drammen.no 
eller ringe 
Kontor:32 83 76 27  
Mob.: 90 11 25 55 

 

 
Fra Menighetstur til Strand 2008 

 

Se for øvrig: 
www.norkirken.drammen.no 

Pastoren har ordet 
Etter et flott, flott halvår med 150 års jubileet som kulminasjon og høydepunkt, står vi 
foran ett nytt semester med en sommer som forhåpentlig gir oss mye sol og gode 
opplevelser. 
Men Norkirken holder ikke sommerferie. Vi tilbyr samlinger hele sommeren igjennom. 

Disse samlingene blir kl 20.00 i Norkirken i Rådhusgata 25, der forskjellige har tatt 
ansvar for avviklingen. Det blir kortere samlinger og med et mer enkelt innhold som 
andakt, sang og snakk rundt temaet. 
 

Sammen for andre 
Til høsten har styret besluttet hovedtema: ”Sammen for andre”.  

Dette tema vil gå igjen i møtene og samværene våre. Vi vil stadig ha fokus på vår visjon, 
som er: Vi vil i ord og handling gi Guds kjærlighet videre slik mennesker får et nytt liv 
og et levende håp. 
Vi ønsker å ha fokus på Jesus Kristus, Han som kan forandre liv; gi nytt håp; gi nye 
prioriteringer og gi nye utfordringer. Når vi har satt opp temaet, ”sammen for andre”, 

så er det først og fremst å være sammen med Han, som skaper nytt, og som gir våre liv 
den rette dimensjonen, og dernest å være sammen med oss selv og andre.   
Vi setter altså fokus på det å være sammen i treklangen: Gud, andre og meg selv.  
Uten Gud, så mangler vi det viktigste.  

Uten å være sammen med andre isolerer vi oss og den enkeltes verdier blir ikke til glede 
for andre. Uten å være sammen med oss selv, så skaper vi både problemer for andre og 
ikke minst for oss selv. Det står: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele 
ditt sinn… og din neste som deg selv”. Hvis ikke vi elsker oss selv (forskjell fra egoisme), 

så kan vi heller ikke elske vår neste.  
Temaet, ”sammen for andre”, har en dobbelthet. Sammen kan vi også forandre! Det er 
sammen med Gud, med andre, og med meg selv, vi kan forandre tingene. Men vi skal 
aldri forandre andre eller Gud, for vi står hver især selv til regnskap for våre liv både 
overfor Gud og oss selv. Men vi kan forandre oss selv, og det er en viktig utfordring og 

prioritering. 
Dette var noen tanker bak det kommende tema, som du vil høre mye mer rundt til 
høsten! 
 

Sjelesorg og forbønn 
Jeg vil også gjerne her påpeke denne muligheten. Mange av oss trenger andre til å dele 
liv med. Både hva angår de gledelige og positive erfaringer og utfordringer, men også de 

vanskelige og negative erfaringer som mange enten har gjort seg eller gjør seg. Det er 
mulig å henvende seg personlig, telefonisk på mail el.lign. Jeg har lyttet til flere tusen 
mennesker gjennom mitt liv og tjeneste. Jeg har hørt på mange rare ting, som ofte har 
vært vanskelig for den enkelte å få satt ord på overfor et medmenneske, men som satte 

mennesker i frihet eller fikk lindring. Jeg har taushetsplikt og jeg kan stille spørsmål inn 
til det vanskelige og utfordrende om det ønskes, og jeg kan be i Jesu navn for konkrete 
ting, som ønskes.  
I Norkirken tilbyr vi forbønn - også i private hjem om det trenges. Det er helt opp til deg. 

Vi tilbyr også oljesalving om du er syk ifølge Jakobs brev kapitel 5.  
 

Smågrupper og bønnegrupper 
Dette tror jeg er søyler i en menighet. Mange er takknemlige og glade ved å være med i 
en mindre gruppe, der vi blir mer trygge og mer åpne, så vi kan dele både liv og tro. Vi 
har mange gode husfellesskap, som er små grupper, der mennesker trives og åpner seg, 
der man først og fremst tar utgangspunkt i en tekst fra Bibelen, og får pratet rundt 

teksten og delt erfaringer rundt denne. 
Vi har også bønnegrupper. Og vi ønsker å sette fokus på disse, for jeg er overbevist om 
at bønnen er det viktigste arbeid som gjøres i en menighet! Derfor kan dere gjerne 
henvende dere, om dere ønsker, å bli med i en bønnegruppe. 

 

Takk 
Takk for fellesskap, samvær og oppmuntringer dere har gitt meg i mitt første år som 

pastor i denne flotte menighet, der vi deler liv og tro. Jeg er fylt med takknemlighet over 
så mange flotte mennesker, både individuelt og i mangfoldet, men også i ivrighet og 
energiskhet. 
Jeg hefter meg bl.a. ved den kjærlighet og omsorg som har spredt seg rundt våre møter 

og den overskudd og omsorg som vi får lov å vise nye som gang på gang dukker opp til 
våre møter. Det rører ved noe dypt i hjertet mitt. 1.000 TAKK til Gud og til alle dere!! 
 
      Ejgil Nielsen 
 

 
 

mailto:ellen@norkirken.drammen.no
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Sommermøtene i Norkirken 

med andakt, sang, bønn og samtale! 
27 juni kl 20.00 
  4 juli kl 20.00 
11 juli kl 20.00 

18 juli kl 20.00 
25 juli kl 20.00 
  1 aug kl 20.00 
  8 aug kl 20.00 
15 aug kl 20.00 

 

15 aug kl 20.00.  

 

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 
 
 

 

4 Hva skjer i Norkirken til 
høsten? 
150 års jubileet var en milepæl i 

Indremisjonshuset i Drammen. Så gammel, 
og stadig så sprek. Så mye å si takk for, og så 
mye å forundres over. Alt hva vi har fått gitt, 
ønsker vi å fortsette! 

Og med 150 års jubileet som overstått, så 
fortsetter vi å bygge menighet i 
Indremisjonshuset og i Drammen. Vi har 
flere veldig spennende tiltak, som vi håper 
alle er oppmerksomme på. Her vil jeg nevne 

ganske kort hva vi har planlagt. 
 
Våre aktiviteter inneholder våre faste møter 
på søndager kl 17, kurs, konferanse og en 

helg.  
 
Lør-søn 21. - 22. aug.  

Menighetshelg  

Denne helgen flytter hele menigheten for to 

dager til Leirstedet Strand ved Sandefjord, til 
en agape-helg. Det blir et høydepunkt å 
møte alle aldre i Norkirken der, og (se 
særskilt program) ha god tid til både å få 

snakket med dem vi kjenner og kanskje lære 
noen andre bedre å kjenne? Her vil der bli 
undervist ved bl.a. presten i Sandefjord 
Normisjon, Tor Arne Teien og vår egen 
pastor rundt temaer som:  

”Gud Fars kjærlighet” 
”Å se Gud ansikt til ansikt” 
”Å se hva Jesus har gjort for deg på korset” 
”Å bli satt fri fra mønster og bånd i livet” 

”Tro som helbreder sjelen, og å bli fylt av 
Ånden” 
 

Onsdag 1. sept.  

Møte v. Jens Petter Jørgensen. Her følger vi 

opp på de sterke møter mange av oss fikk lov å 
være med på i jubileums uken. Han vil tale til 

fornyelse og liv.  
 
Tirsdag 14. sept.  

Alpha middag  

for alle som er litt nysgjerrig  

på hva Alpha-kurs er. 
 
 
Tirsdag 21. sept. Alpha-kurs: Første kurs-dag av 

10 tirsdager på rad. Både for menigheten og for 
andre vi inviterer med. Alpha er blitt en 
velsignelse verden over for mange millioner, også 
i Norge, og også her i Norkirken. Kom og bli med, 

og skap fine relasjoner! 
 
Fre-lør 5.-6. nov.  

Konferanse om livshistorie v. Gunnar 

Elstad. Dette blir en kjempespennende 
konferanse, som man kan invitere naboer, venner 

og andre med på. Det handler om våre liv og den 
historie vi alle har med i ryggsekken vår. Dette 
kurs planlegges sammen med Misjonskirken i vår 
by, og her forventer vi stort innrykk både fra vår 

egen menighet og fra byen generelt. Gunnar er 
kjent som en dyktig og pålitelig foredragsholder, 
som setter ord på våre liv og følelser. Særskilt 
program følger senere. 

 
Onsdag 10, 17 og 24. nov.  

3 onsdager om nådegaver. Noe vi 

aldri blir ferdig med. Du er en gave til andre! Hvor 
vil Gud bruke deg? Kan Gud finne på å ha deg i en 

annen tjeneste? Lær både mer om deg selv og om 
gavene Gud utruster sin menighet med. 
 

 
 

Fre. 24. des.     

Julaften i Norkirken 

Vi vil gjenta fra forrige år å arrangere julaften for 
enslige. Forrige år var det flott med fin påmelding 
og oppbakking rundt dette. Vi trenger flere 

medarbeidere, så dere kan gjerne melde dere. 
 
Fre-søn 28.-30. jan.  

Samlivskurs 

Dette kurs er for par, som ønsker seg et godt 

forhold, og som vil jobbe med både seg selv og 
sin relasjon til det menneske som står nær. Ole 
Magnus Olafsrud, som er underviser, er både en 
veldig kompetent og dyktig lærer. Særskilt 

program senere. 
 
 
 

 

 

Styremedlemmer 2010 
Leder:   
Lars M Hübschle lars.hubschle@online.no  950 14 341 

Strategistyret: 
Nestleder:  
Bjørg Norrud bjorg@norrud.no   900 33 016 
Anne Harket anne.harket@drmk.no  986 41 355 

Ingrid Heen ingrid.heen@lifi.no   905 50 405 

Driftstyret: 
Bjørn Mosskull bam@ebnett.no   970 98 002 
Kjersti Myhre kjersti.myhre@sb-hf.no  32 89 47 97 
Arne Fæster arnefaster@live.no    906 00 966 

1. Varamedlem: 
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 

 
 
 
 

   


