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Nyhetsbrev juni 2011 
 

Aktivitetsdag for barnehjemsbarna! 
Den første busslasten med barn ankommer  
klatresenteret og femten internatbarn  
tumler ut. De ser på den store veggen og  
lurer på hva i all verden de skal gjøre med  
den. Men etter en kort instruksjon av  
klatresenterlederen, Mike Pakizier, er det  
ingen som lurer lenger. Allerede før neste  
busslast kommer med nye femten barn, er  
det flere som har nådd toppen.I tillegg til  
klatreveggen har senteret fotballspill,  
brettspill, sjakkbord, ping-pong samt noen  
hjemmelagde spill. 
 
I det siste har vi som jobber i Sheki for Normisjon hatt gleden av å være med på flere sammenkomster 
for barnehjemsbarn arrangert av Sheki Vocational Training Scenter (SVTC*) . I slutten av mai åpnet et av 
Aserbajdsjans første  klatresentre i Sheki. To amerikanske familier har bygd opp et sted hvor ungdom kan 
utfolde seg aktivt og være sammen med andre i sunne omgivelser. Barna som ofte er på SVTC, fikk 
tilbudet om å være med en dag hit. En person i Norge hadde gitt 750 kr. i privat gave øremerket 
barnehjemsbarna. For det fikk tredve barn tre timer på klatresenteret, frukt og drikke, samt lønn og 
transport til ansatte på SVTC! 
Sheki har virkelig våknet til liv igjen etter en lang vinter. Fra slutten av mars til midten av mai var det en 
hektisk periode med mye aktivitet innen programmene våre, samt mye besøk fra delegasjoner og 
grupper. Det er flott å møte folk fra Norge som har vært med å samle inn midler og vise dem alt arbeidet 
som er utført. Våre klienter og ansatte synes også det er spennende og motiverende å se hvem som 
sender penger og prøve å forstå hvorfor de gjør det. 
Nå er det juni, og sommeren har kommet for fullt her til Sheki også. Frem til august er dette en god tid å 
bruke sammen med mennesker og konsentrere seg om arbeidet. I august reiser vi hjem en tur. Da er det 
som varmest her og flere tar ut ferie på jobben. Skjønt dette med ferie synes mange er  

unødvendig, og at de helst ville sette pris på å jobbe. Det er godt å ha en motivert arbeidsflokk  
 

* SVTC ble i sin tid startet av NHE (Normisjon i Aserbajdsjan) og driftes idag 
av en lokal organisasjon med støtte fra NHE . SVTC kalles også ” Håpets Hus”. 
       
     Tekst og bilder: John Gjertsen 
 

Vil du vite mer om Normisjons arbeid i Aserbajdsjan? 
Gå inn på www.normisjon.no  og klikk på ASERBAJDSJAN. 
 
 

Innsida 

Noahs Ark 
Her kommer et glimt fra barnehagen vår: 
16.juni hadde vi sommerfest hvor vi framførte vår egen musikal: ”Noahs Ark”. Der møtte vi 
Noah og ulike dyr som sang, danset, breaket, spilte luftgitar, snekret på båten,… Regnbuen 
kom opp over taket vårt og fortalte oss at: ” Gud har skapt oss alle vidt forskjellig. Her kan 
du få være den du er. Vilter eller kanskje ganske stille- alle barn er like viktige her”. Det er 
godt å være om bord i Noahs Ark! –  
         
Vi ønsker God sommer til dere alle! 
     Bente Hardang 
 
 

http://www.normisjon.no/
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møtene. Jeg håper å se dere alle tilbake senest 
til åpningsfesten 21. august 2011 med samme 
glød som hittil (og forhåpentligvis med mye 
varme i kropp og sjel).  
 
Hilsen 
Lars Hübschle 
Styreleder Norkirken Drammen 
 
 
 

Smågrupper 
Vi har stor fokus på de små grupper, der vi ofte 
på en dypere og enklere måte kan bli trygge på 
hverandre og deler både liv, bibel og bønn. Vi 
er i gang med å starte opp med to nye 
grupper. Ønsker flere å bli med, så ta kontakt. 
Det er grupper for alle! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars M. Hübschle 
Styreleder Norkirken Drammen 

 

Leder 
Sommer, sol og varme 
Dessverre har vi ikke opplevd så mye av det 
hittil. Noen lysglimt av sommer og sol har vi 
hatt, men varme var det ikke så mye av. I 
Norkirken Drammen derimot har vi mye 
varme! Det opplever jeg i alle fall. Vi er en 
forsamling med mange forskjellige 
medlemmer og venner, gamle og unge, 
familier og enslige, de som har det godt og de 
som har det vanskelig i hverdagen. Alle er 
hjertelige velkomne og blir tatt imot med åpne 
armer. Vi vil være et inkluderende fellesskap 
og jeg føler at vi klarer oss ganske bra. Nå 
begynner snart sommerpausen og jeg håper at 
ingen går imot en ensom sommer. 
Søndagsmøtene fortsetter som sommermøter 
(kl. 20:00) i hele skoleferien. Pga. 
reparasjonene i Norkirken får vi låne 

menighetshuset til Bragernes for disse 

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

håp 

 
Denne våren har vært full av opplevelser og spennende oppdrag for Soul Children. Tidlig i 
vår ble vi invitert til å synge sammen med gospelkoret Celebration og den amerikanske 
gospelartisten Calvin Bridges. Konserten var i Haug kirke. Det var en stor opplevelse å få 
synge der, vi hadde det kjempegøy! Ekstra moro var det at konserten også fikk så god 
kritikk i Drammens tidene. Helgen 21. – 23. mai var 17 av kormedlemmene og alle lederne 
på Soul Children Festival i Oslo. Dette var sjette gangen DSC var på festivalen, og det var 
en like fantastisk opplevelse i år som det har vært før. Å synge i stort felleskor sammen 
med 1750 andre er en ubeskrivelig flott opplevelse. Særlig når vi får synge sammen med 
kjente artister som Carola  Like flott er det at vi i DSC blir bedre kjent med hverandre i 
løpet av en sånn helg, og det gir et godt og sterkt samhold i koret. 
Vi syns det er så gøy at flere har hørt om oss og inviterer oss til å synge ulike steder. 
Strømsgodset menighet hadde sommerfest i midten av mai, og vi fikk komme og synge. 
Det var stas! Nå på slutten av vårsemesteret har vi også fått sunget sammen med 
Storsalen gospelkor. Vi hadde en forrykende konsert sammen i Norkirken den 27. mai. 
Medlemmene i DSC har i vår virkelig vist at de er GODE og KAN. Ved siden av øving til alle 
konserter og opptredener har de klart å øve inn sanger til Soul Church. På søndagsmøtet 
den 5. juni hadde vi ”premiere” på Soul Church, en gudstjeneste preget av Soul Children 
sanger. Kormedlemmene hadde laget bønner som ble lest under gudstjenesten, de deltok 
i utdeling av frukt og sjokolade og samlet inn kollekten i tillegg til å være forsangere. Soul 
Church var en veldig god opplevelse og det er noe vi håper å få gjøre igjen. Vi vet at vi skal 
ha det i alle fall en gang til; når vi skal på turne til Sjømannskirken i Göteborg i september! 
DSC har nå et prosjekt gående for å tjene penger til turneen, vi selger doruller. Alle 
trenger dopapir og vi selger i store pakker med 56 ruller til 298 kroner. Det er mykt og fint 
papir!! Dersom du ønsker å kjøpe av oss, og dermed gi støtte til turneen, kan du kontakte 
Elin Winge eller en av de andre lederne i koret. 
Takk for forbønn! Vi ønsker å legge koret og arbeidet der i Guds hender og bli ledet av 
Ham. 

Merethe Ueland 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

Chill Out 
 Aleksander Schmidt, vår ettåring, har 
sluttet. Han har gjort et veldig flott 
arbeid og vært med å få satt fokus og 
system på Chill Out. Det har vært mange 
ungdommer innom. Vi har en liten fast 
kjerne, og den er vi veldig glade for. Her 
i høst har vi fått etablert et 
prøvesamarbeid med Bragernes 
Menighet i håp om at vi kan hjelpe 
hverandre med å skape et  miljø som 
blir attraktivt for ungdommer. 
16. mai kom opp mot 60 ungdommer i 
Norkirken. Dette var et alternativ til 
vanlig festing, i et rusfritt miljø. Det 
startet i skateparken, hvor over 30 
ungdommer fulgte med til Norkirken og 
her fortsatte vi med sumobryting og 
gratis pølser og brus. Så fikk vi en fin 
tale av skater Atle Hansen. En flott og 
vellykket nytt arrangement, som vi må 
gjenta neste år!! 

 

Menighetshelg 16-18. 
mars 
Vi har leiet Gulsrud Leirsted denne 
helgen. Vårt håp er at dere allerede nå 
kan sette av denne helgen i kalenderen. 
Det er langrennsløyper rett utenfor 
leirstedet. Hvis man vil i slalombakken 
må man dra til enten Kongsberg eller et 
annet sted. 

 

 

Ut i byen 
Soul Children og Familiekoret er spurt om å synge på Elvefestivaenl. Det er lørdag  
20. august på formiddagen (se tidspunkt  i avisa). Vi har valgt noen dager fra kl ca 15.30-
17.00 å sitte på torget med tilbud om gratis kaffe og prat. Det har vært veldig bra. Alle er 
velkomne til å bli med, og alle kan være med, for det krever ikke at man må vite noe 
spesielt 
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Hva skjer: 

Misjonsdag 
Søndag 4. september får vi besøk av 
misjonær Eivind Frøen fra Asia. Han var 
her for mange årsiden, og noen husker 
stadig dette. Nå kommer han igjen, og vil 
i forkant av møtet kl 17.00 holde to 
seminarer fra kl 12.00 denne søndagen. 
Dette kan bli dagen, da vi blir fylt med ny 
og større misjonsglød. Kom og bli med!! 
 

Smågruppesamling 
Vi har valgt å invitere til felleskveld 
for alle smågruppene i Norkirken 
tirsdag 27. september kl 19.00. 
Denne kveld er en inspirasjonskveld, 
men også hvor gruppene blir samlet 
hver for seg og får tid både til 
drøftelse, samtale og bønn. Håper at 
det kan lykkes å samle gruppene! 
 

Undervisning 
Jeg tror på at troen kommer av det som 
høres og det som høres kommer i kraft 
av Kristi Ord. Jeg tror vi trenger å bli 
bedre og bedre kjent med bibelen 
uansett hvilken alder vi er i. Aldri blir vi 
ferdige med denne bøkenes bok, som 
igjen og igjen gir oss næring, innsikt og 
tro ved Den Hellige Ånd.  
Vel møtt til to undervisningskvelder, som 
i stor grad vil foregå i dialogform. 
Tirsdag 1. november: ”Hva er sunn tro”  
 Tirsdag 15. november: ”Hvem er Jesus?” 
 

Retreat dag 
Vi har fått gjort avtale med den dyktige 
og erfarne retreatleder Øivind Borgsø, 
som en overgang var deltidsansatt i 
Storsalen. Han er norsk, men bor i Århus, 
Danmark. Han kommer til oss søndag 13. 
november fra kl 10-15, hvor han vil lede 
oss gjennom en retreat. Dette blir veldig 
spennende! 5 timer der vi blir stille og 
etter tenksomme, reflekterende og 
utfordret, der vi kan møte oss selv og 
Gud på en tydeligere måte. Dette kan 
varmt anbefales! 

Se for øvrig: www.norkirken.drammen.no 

Pastorhilsen 
Jeg føler stor, stor takknemlig over å være med i vårt fellesskap i Norkirken! Hver av dere fyller 
det med liv, glede og trygghet! Det er som om at kjærligheten vokser seg sterkere og sterkere. 
Det er som om at vi forstår mer og mer av at vi er hverandres gaver, at vi er her for å støtte, 
hjelpe og oppmuntre de andre vi møter, både når vi er i Norkirken, men også når vi lever våre liv 
ute i hverdagen! Det er som om at følgende ord blir mer og mer forståelige: ”Se hvor de elsker 
hverandre!” 
Paulus skriver til Tessalonikerne, 1. Tess 1,3: ”Vi må alltid takke Gud for dere, søsken, som rett er. 
For troen deres vokser seg stadig rikere, og den kjærligheten dere har til hverandre, blir større hos 
hver og en av dere.” 
Med disse ord ser jeg med glede og forventning frem til høsten om at Gud fortsatt vil velsigne oss 
i Hans nåde og kjærlighet! Og med ønske om en god sommer og ferie fra jobb, men ikke fra GUD! 

Ejgil Nielsen 

Høstens tema: Bønn fremfor alt 
Vi har i vårsemesteret hatt fokus på å være underveis med Herren, både når livet går bra og når 
det går mindre bra. Og det er vel noe vi i vår tid trenger å ha fokus på midt i alle våre utfordringer 
og alt vi gjerne vil nå i dette livet! 
For meg har det vært en understrekning av at Herren alltid er med på mine veier, og at jeg også 
alltid må ha Han med på mine veier!  
Styret har i sporet på det, besluttet å ha fokus på bønn nå til høstsemesteret. 
Bønn er alltid en utfordring midt i en travel hverdag. Med mange gjøremål, så kan bønnen lett bli 
nedprioritert selv om vi ikke ønsker det. Slik blir det bare! Men vi vil ikke i Norkirken være passive 
tilskuere til at det blir sånn. Vi tar temaet opp, og vil sette fokus på mange forskjellige vinkler på 
bønn. Vår bønn og ønske i Norkirken, er at Gud vil velsigne oss både individuelt og sammen i 
bønnehengivelse, takk og tilbedelse! Må Gud velsigne oss rikt, til å prioritere Han først, så vi 
hviler i Han, og ikke lar oss stresse av alt vi må ha gjort.  
 

Mandagsgruppen 
Hver mandag har 5-6 tenåringer (13-16 år) vært samlet til bibellesning  
og samvær.  
 

Alphakurs 
Vi må nok si at vi som står med ansvaret i Alpha føler oss rikt velsignet av Gud. Vi har igjen fått se 
Guds rike velsignelse gjennom et mye flott Alphakurs denne våren, som sluttet 2. mai. Vi var 12 i 
alt, men det ble det ikke dårligere av. Og mange ønsket å fortsette i en smågruppe etterpå. Det er 
bra! Takk til GUD! 
Men på bakgrunn av en dalende deltakelse, så har styret besluttet kun å ha ett alphakurs om 
året. Og den starter opp med alphamiddag tirsdag 22. november. 
Det viser seg at mange i Norkirken har deltatt på Alpha. Det viser seg også at noen som kanskje 
var med for 3-4 år siden og så blir med igjen, blir veldig glade for å komme tilbake. Derfor kan det 
varmt anbefales å overveie å bli med igjen når vi starter opp i november. For 2 kurs blir aldri det 
samme, og der kan skje mange ting på bare et par år. Og mange blir fornyet i troen på Jesus 
Kristus! 
 

Nådegavekurs 
Vi vil holde nådegavekurs igjen over 3 kvelder nå til oktober. I fjor høst var der 12 deltakere, og vi 
vet at flere kan få stor utbytte av dette kurs, så du blir mer avklart i der du skal tjene og hvilken 
utrustning du har fått fra Gud. Det finnes mange som aldri har gitt seg tid til å finne ut av hvilke 
gaver Gud har gitt dem. Da får de ikke brukt de gavene de har fått, som kan bli andre til glede og 
gavn.  
 

Julaftens feiring 
Vi vil igjen i år holde julaftens feiring for alle som ønsker å bli med. Du kan også gjerne ta familien 
med om det kunne bli en ny måte å feire Jesu bursdag på? Men ellers kan du være med å invitere 
andre som trenger et fellesskap eller lignende. Du kan også komme med julegaver vi deler ut til 
alle gjestene. I fjor var vi ca 60 og nesten 20 forskjellige nasjonaliteter. En fantastisk kveld! 



Nyhetsbrev  Juni 2011  Norkirken Drammen 

 
 

 
 

 
 

 

 

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 LEKKASJEN I HUSET VÅRT 
Som de fleste av dere har kjenneskap til, har vi fått 
en rørlekkasje i huset vårt. Det viser seg å være et 
brudd i et kloakkrør ved hoveddøren i Storsalen, 
og resten av røret som ligger under gulvet liker vi 
heller ikke. Planen var å plombere hele røret 
under Storsalen ved inngangsdøren fra 
kjøkkensiden og lede ledningen fra 
hovedgarderoben og ut i Schwenckegaten. Nå har 
vi bestemt å la hele røret ligge som det er og kun 
reparere skaden ved bruddet. Vi var engstelige for 
en ny lekkasje i den gamle ledningen, men etter at 
forsikringsselskapet har garantert at vi eventuelt 
vil få en slik skade dekket i sin helhet, bestemte vi 
å la den ligge. Vilkårene er nemlig slik at en 
avdekket skade skal utbedres, hvis ikke, vil 
forsikringen ikke dekke en ny skade. Dette har vi 
altså fått garantert dekket om det skulle oppstå. Vi 
hadde liten lyst til å ta opp hele gulvet i 
hovedgarderoben hvis vi planlegger å gjøre en 
større utbedring av setningsskadene. Da måtte 
dette gulvet tas opp igjen på nytt. 
Det er også flere brudd på rørledningen fra 
kjøkkentrappen og ut til den kommunale 
ledningen. Dette må repareres og det blir graving 
fra trappen og ut til fortauet.  
Som om ikke dette var nok, er det også et brudd 
på overvannsledningen som kommer ned under 
den nye vasken i kjøkkengarderoben. Her må vi 
dessverre grave opp det nye gulvet, men alt blir 
selvsagt satt fint i stand igjen. 
Etter lange og tøffe møter med takstmann og 
forsikring har vi kommet fram til en god avtale, 
hvor forsikringsselskapet nå vil dekke så godt som 
alle skadene. Vi var forespeilet en kostnad på langt 
opp mot 800 000 kr., mens vi nå vil komme unna 
med ca. 20 000 kr.  

Vi er lovet at alt arbeidet skal være ferdig 
senest 15. august – da er vi klar til nytt 
semester med glede og fellesskap i kirken vår! 
– Det ligger nok en velsignelse over huset vårt 
for tiden – lekkasjer til tross! 
Jeg vil gjerne få rette en inderlig TAKK til det 
støttende Husstyret vårt; Aslak, Jan, Tørres og 
Henning, som trår til med sin utrolige 
kompetanse og har gode innspill og råd når 
det trengs. Uten dere hadde vi ikke kommet så 
godt i mål denne gangen! 

Ellen Opsal 
 

Siste nytt fra Omsorgssenteret  
2011 har til nå vært usikker for OMS’s væren 
eller ikke væren. Som kjent ble det oppdaget 
hussopp i kjelleren i vinter. Prøve av 
inneklimaet ble tatt i januar og den prøven var 
overraskende bra. Treverket har det ikke fullt 
så godt, men ved å legge plater over de svake 
punktene, mente vi at vi kunne være på huset 
en stund til. Nå viser det seg imidlertid at det 
er Norkirken Drammens juridiske ansvar 
dersom noe skulle skje med brukere eller 
medarbeidere og dette ansvaret kan ikke 
Norkirken ta. Vi tror at Gud har et nytt sted til 
oss. Inntil i dag har han vernet oss og gitt oss 
nytt mot hver gang vi har hatt innbrudd og 
andre ødeleggelser. Heldigvis har det vært 
mindre av det de siste årene. Nå venter vi i 
spenning på hvor veien vil gå videre for oss. 
Tilholdssted er nå uvisst og vi kommer tilbake 
med ny informasjon over sommeren. OMS har 
nå stengt for sommeren og vi håper å kunne 
åpne igjen siste uke i august.  
   Inger Veiby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
   

Sommermøter kl. 20.00 
 

Blir i år i Bragernes Menighetshus pga rørarbeidet her i 
Norkirken!  
Gå inn bakdøren ut mot Bragernes kirke. 
 
26.06 andakt v/Ejgil Nielsen 

03.07 andakt v/Tor Seierstad 

10.07 andakt v/Lars Harket 

17.07 andakt v/Arild Klevberg 

24.07 andakt v/Ola Koppang 

31.07 andakt v/Ingrid Heen 

07.08 andakt v/Marit Bedringås 

14.08 andakt v/Noralf Konradsen 

 
Møtene varer ca 1 time - med andakt, sang, samtale og kaffe  

 
Alle er hjertelig velkommen!  

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

