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Nyhetsbrev desember 2011 
 

Hilsen fra Aserbajdsjan  

 
 
Hei! Her er litt om hverdagslivet i Sheki, Aserbajdjsjan; Nå har vinteren meldt sin ankomst og det 
betyr mange praktiske utfordringer i hverdagen. Etter litt prøving og feiling har vi funnet ut at 
vanntilgangen bevares best på kalde dager med å tømme vannrørene i huset hver kveld slik at rørene 
ikke fryser til om natten. Og to dager med gassmangel lærte oss at de gamle sovjetisk-style primuser 
faktisk fungerer helt utmerket til å lage mat med. Dessuten at tre lag med ullklær i grunnen hjelper 
når det er ti grader innendørs. Naboen vår var nok verre stilt, han hugde frukttreet sitt da gassen gikk 
en kald dag. Ved er ikke så lett å få tak i... Men på kalde dager prøver folk å hjelpe hverandre og 
aserbajdsjanere er vant til å håndtere livet slik det er så de mister ikke humøret om vann og varme 

forsvinner for en periode. På kontoret demonterte vi gassanlegget og fyrte med ved    
 
Noen spennende nyheter fra oss: Nå kommer endelig Barnas Ressurssenter i gang i Baku. Dette er et 
tiltak for familier med funksjonshemmede barn. Vi har fått et flott helseteam, ledet av amerikansk lege, 
til å starte opp arbeidet. Hensikten med senteret er å gi støtte, praktisk hjelp og helserådgivning til 
familier med funksjonshemmede barn. Forholdene for funksjonshemmede her er vanskelige, både i 
praktisk henseende og i hvordan folk forholder seg til barn med særskilte behov. Å ha et annerledes 
barn er ofte skambelagt og det er liten hjelp å få utenfor  
familien. Etter å ha vært på hjemmebesøk hos mange familier  
ser vi helt klart behovet for et slikt senter med helsefaglig  
forankring. Vi gleder oss over at dette nå blir virkelighet og  
håper på at det vil være finansielt mulig å drive dette i mange  
år framover.  
 
Norwegian Humanitarian Enterprise som er Normisjons  
humanitære organisasjon i Aserbajdjan og vårt arbeidssted 
her er nå både på nett og på facebook. Besøk nettsidene 
www.nhe-az.org for å lese om arbeidet og klikke deg  
videre til facebook-sidene våre.  
 
God jul til alle!  
Fra Victoria og John Gjertsen  
       
 
 

Innsida 
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Og nettopp kjærlighet og ikke hat kan gjøre de 
vikelig store forandringer i verden. 
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på 
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 
John 3,16 
Det er guds kjærlighet gjennom sin sønn som har 
forandret livet og hverdagen min. Og snart 
runder vi dagen som minner oss om hans fødsel. 
En stor dag for alle kristne, store og små.  
Med dette ønsker jeg dere en God jul og et godt 
nytt år!  
 
Hilsen 
Lars Hübschle 
Styreleder Norkirken Drammen 

 
 
 
 
 
Lars M. Hübschle 
Styreleder Norkirken Drammen 

 

Leder 
Hvem forandrer oss? 
I sommer ble Norge rammet av en tragedie. 
Hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya har 
gått gjennom pressen om og om igjen. Det ble 
skrevet at dette vil forandre oss. Men hva har 
skjedd? Har vi blitt annerledes? Jeg for min del 
føler ikke mye av det. Og andre jeg har snakket 
med sier det samme. Vi vil ikke la oss prege av det 
negative.  
 
Hva forandrer oss?  
I tiden etter 22. juli gikk et sitat verden over: ”Om 
en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye 
kjærlighet vi alle kan vise.” Vi vet at kjærlighet kan 
oppnå mer enn hat. Med dette ordet nevnes noe 
av det som er så viktig i Bibelen. Kjærlighet.  
Så blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet.  Men størst blant dem er kjærligheten. 
1.Kor 13,13 

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

håp 

Galleri Drammen.  
Vi tenger nye medarbeidere. Kan noen 
melde seg til å lage annonser på varer 
som vi får inn. Det er en enkel mal på 
vårt eget system på Finn. Fotografier på 
mobil eller enkelt kamera.   Så trenger vi 
en som kan kjøre ut til folk som vil gi 
møbler, fotografere de på stedet (Mye 
store ting får vi ikke plass til på lageret 
på Danvik Folkehøyskole), og lage en 
annonse . Vi trenger og en til som kan 
ha butikkens tlf i perioder og ta imot 
henvendelser på den og mailen.  Danvik 
leverer ut varene.   Enkel opplæring får 
dere av Tørres Arnevik og Rolf Berling 

 

 

Trine Rein og Drammen Soul Children synger julen inn!  
Torsdag den 8. desember var Norkirken fylt med forventningsfulle sangere og tilhørere. Dagen 
var kommet for sesongens store konsert for Drammen Soul Children, julekonserten sammen 
med artisten Trine Rein! Konserten startet med Trine Rein som sang sanger inspirert av heftig 
sørstatsgospel, ispedd en god porsjon norske juletradisjoner, fra sitt nye julealbum «Julegaven». 
Sangene var akkompagnert av håndplukkede musikere. Mellom sangene viste Trine gjennom 
klare vitnesbyrd at hun virkelig sto 100% for det hun sang om. 
 
- Det er ekstra moro å synge med unge talenter, og det er få ting som skaper så umiddelbar 
julestemning som et ekte barnekor, sier Trine før konserten. 
 
- Og det ble mye mer enn bare julestemning. Et fyrverkeri av en ungdomsgjeng ledet av Andreas 
Harket i spissen sørget for en konsert vi sent vil glemme. Sammen med Trine Rein ga de 45 
sangerne i Drammen Soul Children oss en konsertopplevelse med fullt trykk og innlevelse. Trine 
sa at vi i Norkirken kan være virkelig stolte av å ha et slikt kor og slik ungdom i menigheten, noe 
de fremmøtte i salen tydelig var helt enig i!  
 
Tusen takk til Drammen Sould Children og Trine Rein for en uforglemmelig førjulskonsert! 
 
         Arild Wego 
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Hva skjer: 

Nyttårsfest 
Bemerk at nyttårsfesten allerede er søndag 1. 
januar i Norkirken. 
 

«Vær frimodig»: 
Dette er temaet for vår-semesteret.  
Vi er forskjellige som mennesker, og noen har 
lettere ved å være frimodig enn andre. Noen 
har kanskje i kristne fellesskaper lært å holde 
seg for mye tilbake, men la oss bruke de 
gavene Gud har gitt oss, og frimodig tre frem, 
når Gud gir oss et ord fra Han, vi skal bringe 
videre. Styret har valgt å ha fokus på å være 
frimodig. Og vår frimodighet får vi ikke fra oss 
selv, men fra Han som har gitt oss livet og alt vi 
har. Det er stor forskjell på om vi kommer med 
våre egne ting eller om det er fra Han. For alt 
vi gir, er fra Han, og for at det skal hjelpe 
andre enten det er penger, tid, ressurser, 
vitnesbyrd, kjærlige handlinger eller hva det 
måtte være. 
Vi har fått vite i bibelen at vi ikke skal holde 
oss tilbake, når det handler om våre 
handlingers og ords vitnesbyrd. 
 

Menighetshelgen 
Det store høydepunkt, tror vi blir vår 
menighetshelg på Gulsrud Leirsted 16.-18. 
mars. 
Her håper vi å få alle med til fellesskap, 
samvær og innhold. 
Det blir opplegg for alle aldre og vi ser at vi 
trenger å bli bedre kjent med hverandre, og 
det er en slik helg en virkelig god mulighet. 
Sett av datoen allerede nå! 
 

Smittende tro kurs 
Hvem ønsker å bli mer smittende som 
menneske og kristen? 
Dette å være smittende i våre liv overfor 
andre, er noe vi vil jobbe med på dette kurs 
17.-18 februar. 
 

Trenger du en prat? 
Alle som trenger å få satt ord på noe overfor 
et annet menneske, kan komme eller ringe på 
tlf.nr. 91841941. Jeg står gjerne til rådighet 
med lyttende ører og vil også gjerne be (også 
oljesalving for syke). 
 
Vennlig hilsen 
Pastor Ejgil Nielsen, tlf. 918 41 941  

Se for øvrig: www.norkirken.drammen.no 

Hva har skjedd i Norkirken? 
Alpha-kurs 
På grunn av for få påmeldinger, måtte vi dessverre avlyse Alpha-kurs som skulle ha begynt i 
november. Dette gjorde vondt, da Alpha er noe vi satser på, og ikke minst har tro på, som et 
virkemiddel til å nå lenger ut i vår by og der vi bor. Det er bygget opp på at den kristne ber om 
hvem han/hun kan invitere, og så inviterer deretter en med til kurset, så man følges ad til kurset.  
Dette har gitt nytt liv til mange verden over, og mange er blitt fornyet i troen. 
 

Undervisningskvelder 
Vi har hatt noen undervisningskvelder med temaer, med godt utbytte og samtaler. Det blir et par 
stykker også til våren. Kom gjerne med tema-forslag til disse kvelder! 
 

Nådegavekurs 
Vi har gjennomført nådegavekurs, til avklaring av hvilke gaver vi har fått gitt av Gud.  
 

Høstens program 
Vi har hatt fokus på bønn denne høsten. Og det har resultert i forskjellige tiltak som for eksempel 
bønnevaken i oktober, bønnevandringer på våre møter, retreat en søndag. Vi har også hatt en 
felles smågruppekveld, der mange fra smågruppene møtte opp og det ble en givende kveld. 
Og nå ser vi frem til en julaften med både en FESTGUDSTJENESTE kl 14.00, og JULAFTENSFERING 
kl 17.00. 
 

Chill Out 
Chill Out som er for primært 13-18 åringer, holder åpent ca 2. hver fredag. Vi har hatt besøk av 
mange ungdommer. Og siden i sommer har vi vært i samarbeid med Bragernes menighet om Chill 
Out, og da har vi i tillegg hatt konfirmantene fra Bragernes innenom en gang.  
Vi har hatt fine kvelder med forskjellig oppmøte fra 5-30 deltakere. 
25. november hadde vi konsert med Ansgar gospelkor fra Kristiansand. Dette var et 
fellesarrangement sammen med Misjonskirken, Bydelskirken og Misjonskirken i Mjøndalen. 
Veldig bra og flott konsert og mange ungdommer fra området. 
 

Unge rundt 20 år 
Hver onsdag kl 17-18 har det vært en 2-3 unge rundt 20 år, som har møttes for å lese i bibelen. 
Dette er veldig fint, og det virker som ungdommen trives og er glade for samlingene. Og om dere 
kjenner noen i denne alderen, så inviter dem gjerne med. Vi sitter på lunsjrommet. 
 

 
 

 
 

ANDAKTEN: 
Gabriel: … I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 
 

Hva er det beste ved julen? 
Jeg tror vi vil få mange forskjellige svar alt etter hvem vi spør! 
Men hvis vi spør oss selv. Hva er det beste ved julen for deg som leser her? 
Hva inneholder julen for deg og dine? 
Den første jul var ikke i glimmer og glans slik i dagens Norge.  
Den første jul foregikk i en stall, der en fattig jomfru skulle føde LIVETS KONGE. 
Det var ikke engang plass i herberget til henne og mannen sin. De måtte overnatte i en stall. 
Her tilbrakte de natten og nettopp i denne natt fødte hun, barnet som kan gi håp og liv til alle oss. 
I stallen lyste håpet til fulle: Det er født en frelser, som skal være for alle! 
Han skal bære alle våre synder og byrder. Han skal lyse opp i våre mørke liv, og gi oss håp om evig 
liv! 
Kan du forestille deg, denne forandring det ble i stallen for alle som var der. Her trengtes ikke gull 
og glimmer, her er HAN som er Messias. Han som kan forløse våre liv og gi oss alt vi trenger for liv 
og for evigheten. 
 

La oss minne oss selv i denne jul om 
- At gavene vi gir hverandre, ikke skal skygge for selve gaven, Jesus kom med 

- At vår rikdom, ikke skal hindre oss i å motta alt det Jesus har å gi oss 

- At det vanskelige vi kan slite med, ikke skal tynge oss ned, men la HAN løfte oss opp 

- At HAN i et og alt får vårt hjertes takk og pris, for HAN er vår redning og vår glede!  

- At andre som trenger oss, får våre besøk, forbønn og oppmerksomhet! 
 

Med disse ord vil jeg ønske dere alle en velsignet jul! 
Takk for alt vi har delt i året som er gått, og jeg ser frem til det nye år med glede og forventning! 

Vennlig hilsen Ejgil Nielsen 
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Ta kontakt 

.. om du trenger besøk, en samtale 
eller forbønn! 
VH Ejgil Nielsen 91841941 eller 
pastor@norkirken.drammen.no 
 
 

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 Hilsen fra 
Administrasjonsleder 

 
 Julen står for døren og 2011 ligger snart bak oss. 
Julen er tid for ettertanke og omtanke og omtanke 
er det mye av i kirken vår. Hyggelige ord, varme 
smil og et klapp på skulderen trengs i en travel 
hverdag og det er så utrolig godt å føle at man 
trengs. 
Jobben i Norkirken Drammen er mye mer enn en 
jobb på kontoret. For å få alle hjulene til å gå rundt 
i huset vårt med alle de aktiviteter som foregår for 
tiden, er det mange krefter i sving. Jeg treffer til 

stadighet mange av dere til ”alle døgnets 
tider” rundt i huset, opptatt med et eller annet 
som bør gjøres. Mange har kanskje forstått at 
det var litt slitsomt å være alle steder, til alle 
tider, på én gang, for en stakkars 
administrasjonsleder. Nå er det så utrolig 
mange krefter som tar fatt når det trengs og 
selvfølgelig ofte de samme som alltid sier JA, 
men sannelig er det enkelt å spørre for tiden. 
Mange gjør en kjempeinnsats uten at det 
synes og det er vanskelig for meg og for Styret 
å fremheve noen spesielt for å takke spesielt, 
det er så lett å trå feil.   
 

Derfor denne lille hilsenen til 
dere alle: TUSEN TAKK for all 
innsats i menigheten vår – 
TUSEN TAKK for JA! 
Med ønske om en gledelig og velsignet jul til dere alle 

fra Ellen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  

Styremedlemmer 2011/2012 
Leder:   
Lars M Hübschle  lars.hubschle@online.no   
Nestleder: 
Kjersti Myhre  kjersti.myhre@sb-hf.no   
Øvrige styremedlemmer:  
Heidi Bjerke  heidi_bjerke@hotmail.com  
Espen Bjørkenes  espenbjo@yahoo.com   
Bjørn Mosskull  bam@ebnett.no    
Marion G Seierstad  gunvilde.seierstad@drmk.no 
Lars Harket  lars.harket@ebnett.no   

 

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 
 
 

Barnehagen 
Vi i Noahs Ark vil få takke dere for gaven barnehagen fikk til å oppgradere uteområdet vårt. 
HJERTELIG TAKK!!! Med frivillig innsats fra noen av Norkirkens medlemmer ble det lagt ned mange 
timer med gartnerarbeid. Tusen takk til dere!!! Vi har fått hekk mot nabo og hekk langs innkjørselen, 
frukttrær og prydbusker,… Barna på alle fem basene har fått sitt eget blomsterbed hvor det ligger løk 
som nå venter på våren og vårblomstene. Beplantning i skråningen mot Nøsteveien begynner å ta 
form og arbeidet der fortsetter til våren. Beplantningen gir barnehagen en lun og god atmosfære som 
virker godt både på liten og stor. På grunn av den store dugnadsinnsatsen får vi litt penger igjen så vi 
også kan få bedre skilting i barnehagen, noe vi lenge har ønsket oss. 
Noahs Ark er i disse dager preget av at vi lager hemmeligheter til jul, baker julekaker, synger 
julesanger, tenner adventslys, øver på julespillet vårt, drar på julevandring i Frogner kirke og hygger 
oss på det flotte julerommet vi har. Vi skal feire Lucia både i barnehage, på Nøstehagen bo og 
omsorgssenter og på Hyggestund. Førskolebarna skal på juletur til Oslo og se på 
julekrybbeutstillingen på Bok og Media. Vi gleder oss også til juletrefesten vår i Norkirken 5. januar. 
Desember er en fantastisk koselig måned i barnehagen. 
Det er mange som har lyst til å ha plass hos oss. I høst er det 91 barn, det vil si 71 familier, i Noahs Ark 
 Det gleder vi oss over og vil med dette få ønske dere alle en velsignet julehøytid og et riktig godt 
nytt år! 

 Bente Hardang 
 

mailto:pastor@norkirken.drammen
mailto:gunvilde.seierstad@drmk.no
mailto:lars.harket@ebnett.no

