
Nyhetsbrev  Mars 2011  Norkirken Drammen 

 
 

 

 
 

 

Innsida 

 

Innhold 

Chill Out 1 

Leder  2 

Adventkafeen 2 

Samlivskurs i Noahs Ark 2 

Skriv forbønnslapp 2 

Julaften 3 

Alphakurs 3 

Livshistorie-konferanse 3 

Nådegavekurs 3 

Onsdagsundervisning 3 

Oppstart av nytt Alphakurs 3 

Hva skjer i Norkirken til høsten? 4 

Omsorgssenteret 4 

Galleri Normisjon Drammen 4 

Ta kontakt 4 

Styret og ansatte 4 

 

Styret i Chill Out 

 

Lørdagskveld i Chill Out 

Nyhetsbrev mars 2011 

Chill Out – nytt tilbud til byens ungdom! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venner av Norkirken og ungdommene her i huset har mye å glede seg til våren 2011. ”Chill 
Out” er godt i gang og regionen Acta Vestfold Buskerud arrangerte “NON STOP” lederkurs 
her i huset 11-13. februar. Lederkurset ble en flott opplevelse, der Actaungdom og frivillige 
fra Norkirken satt fokus på Gud, ledertrening og godt fellesskap. Tusen takk til dere 
frivillige fra Norkirken som var med og bar lederkurset. Acta VeBu inviterer oss igjen til 
lederkurs 19.-21.juni i Sandefjord, da satser vi på å få med en god gjeng fra Norkirken. 
Lokalt skjer det også store saker. De faste aktivitetene Chill Out, ungdommens egne 
lørdagskvelder, og “Mandagsgruppa” , en cellegruppe av medlemmer i Chill Out og Soul 
Children, utvikler seg positivt. Chill Out har fått ”nye” sofaer og eget ungdomsstyre! Dette 
er den råeste utviklingen i Chill Out. Styret består av Annie Elisabeth Steffensen, Håvard 
Reisergård, Marte Johansen Unsgård, Martine Andersen, Aleksander Schmidt og Noómi 
Groven Moldstad! Dette styret jobber nå med vårens høydepunkter. Vi gleder oss spesielt 
til filmmaraton, Bad Taste Party og ikke minst “16.mai”!  
“Det blir så fett at vi trenger bare brus as!”  
“16.mai” er en ny storsatsning for oss denne våren! Norkirken skal gi ungdommer i 
Drammen et supert alternativ natt til 17.mai. “16.mai” arrangeres i Norkirken der kveldens 
program er stappfullt av ungdomsinnslag fra flere kristne organisasjoner og menigheter i 
Drammen. I tillegg til sceneshow, leies det inn heldekkende sumodrakter når vi premierer 
Drammens beste sumobryter! “16.mai” blir en kjempekveld. 
Så over til selve grunnsteinen i ungdomsarbeidet i Norkirken, Soul Children. Her gjør 
lederne en utrolig innsats hver mandag fra kvart på seks til sju. Lederne er Merete, Håvard, 
Andreas, Elin og Synnøve, som gir de rundt 30 medlemmene et lærerikt, kristent og 
omsorgsfullt fellesskap med mye moro på øvelsene! Soul Teens, som Andreas er 
hovedansvarlig for, er et ekstratilbud til de eldste ungdommene i Soul Children enkelte 
mandager. Soul Teens gjør at vi i menigheten kan dekke en bredere aldersgruppe med 
sangtilbud og et kristent fellesskap.  
Til slutt skal alle som ber for ungdommene i Drammen få en stor takk. Bønn er utrolig 
viktig. Og med en takk kommer også en oppfordring til å fortsette å be. De unge dras i 
mange retninger, og Norkirkens mål er at ungdom finner sannheten i Jesus Kristus. For å få 
til det, trenger vi bønn av dere. Guds velsignelse til dere alle sammen!  

Øyvind Aleksander Schmidt 
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Visjonen vår sier at ’Vi vil i ord og handling 
gi Guds kjærlighet videre slik at mennesker 
får et nytt liv og et levende håp’. Da er vi 
altså alle misjonærer! - Da kan hun spørre 
deg neste gang… 
 
 
Hilsen 
Lars Hübschle 
Styreleder Norkirken Drammen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars M. Hübschle 
Styreleder Norkirken Drammen 

 

Leder 
. 

Er du en misjonær ? 
 
I dag sto det en 16 år gammel jente i 
Norkirken og spurte om hun kunne snakke 
med en misjonær. Hun lette etter Kirkens 
bymisjon, men havnet hos oss. Hun skal 
skrive en oppgave på skolen og ønsker et 
intervju med en misjonær. Hvem er 
misjonær? Er du en misjonær? Hva skal til 
for å bli misjonær… 

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

Adventkafeen 
Vi startet opp allerede i 30. august for å ha god 
tid til å lage ting som kunne selges på 
Adventkafeen i november. Det er en hyggelig 
liten gjeng som har vært samlet hjemme hos 
meg hver mandag formiddag fra kl. 10 til 15. 
Arbeidsrommet vårt så ut som en slagmark 
med symaskiner, skjærebord, trådsneller og alt 
til faget hørende. Vi har bare vært 5 jenter i 
aktivitet, men fikk produsert ganske mye. Den 
27. november var en kjempegjeng i sving for å 
åpne dørene for årets adventkafe. Margot 
kokte som vanlig verdens beste risgrøt, mange 
frivillige stilte opp for salg av julebakst, lefser, 
kransekaker og håndarbeider - vafler og grøt 
gikk unna i rekordfart i kafeen.  Dagen 
innbrakte nesten 30 000 kroner og selv om det 
ikke er den helt store summen, ser vi hvordan 
en slik lørdag bidrar til sosialt samvær på alle 
måter. Tusen takk til alle som stilte opp for å 
gjøre denne dagen vellykket! 
Vi vil sannsynligvis invitere til nye 
arbeidsmandager i august – da er du hjertelig 
velkommen til å være med. Vi lager plass til 
mange flere og du behøver ikke å kunne sy! 
Enten lærer du litt eller du kan hjelpe til med 
alle småting som trengs i arbeidet utover 
høsten. 

Ellen Opsal 
 

Skriv forbønnslapp 
Vi har en "postkasse" for bønnelapper ute i 
foajeen. Enhver kan legge skrive sitt 
bønneemne på en papirlapp og legge opp i 
postkassen. 
Så vil møteleder senest kl 16.30 hver søndag 
tømme ”postkassen” og der vil bli bedt for 
disse til møtet 
   Ejgil Nielsen 
 

 
 

Samlivskurs i Noahs 
Ark barnehage 
28.- 29.1 arrangerte Norkirken samlivskurs i 
Noahs Ark barnehage.  Tilbudet var gitt til 
barnehageforeldre,  ansatte,  Norkirkens 
medlemmer  og de som ellers ønsket å være 
med.   Det var Ole-Magnus Olafsrud fra 
Navigatørene som hadde kurset.  Olafsrud er 
mye benyttet til kurs, seminarer og 
sjelesorgsamtaler.  Han har også skrevet flere 
bøker til bruk for par og i husfellesskap.  Det var 
17 påmeldte par til kurset, og temaet var 
”forståelse og videreutvikling av samspillet i 
parforhold og familie” som det het i 
invitasjonen.  Det var første gang det ble holdt 
et slikt kurs i Noahs Ark barnehage, og det var 
selvsagt knyttet en viss spenning til om 
arrangementet ville fungere mht. lokalitetene, 
tekniske hjelpemidler, bespisning etc.  Det viste 
seg å fungere utmerket til dette formål, - og når 
alle rommene etter hvert ble tatt i bruk til 
samtaler mellom parene, viste det seg at dette 
knapt hadde fungert bedre noe annet sted.  Av 
temaene som ble berørt var bl.a.  jeg/vi –
identitet, parene som del av en storfamilie, om 
likhet og forskjellighet, om forholdet til barna, 
om kommunikasjon og om kjærlighetens 5 
språk.  Parene fikk mange muligheter til å 
snakke seg i mellom, og noe samtale vil sikkert 
videreføres i parforholdet og i hjemmene.  Det 
felles inntrykket hos deltakerne var at dette var 
nyttig og viktig, og at det ga en god rastepause 
langs hverdagsveien.  En takk til Ole-Magnus 
Olafsrud for gode innspill, og en takk til Noahs 
Ark Miljøbarnehage for lån av barnehagen!   
Takk også til arrangementskomitéen for god 
tilrettelegging! 

Lars Harket 
 

 

 

 

 
Fra adventkafeen 
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Husk: 

Onsdags-undervisning  
Norkirken tilbyr undervisning siste 
onsdag i februar, mars og april. Vi 
merker at flere ønsker å få tid til å bli 
bedre kjent både med bibelen og med 
bibelske temaer. Vi har valgt å 
fokusere på nådegavene. Den 30. 
mars får vi besøk av to som kjemper 
med sykdom, og som vil fortelle åpent 
om forløp, kamp og avmakt. 
Følgende temaer er satt opp:  
Onsdag 23.02    Nådegavene: 
Helbredelse og forbønn  
Onsdag 30.03    Gjestfrihet, 
givertjeneste og oppmuntring  
Onsdag 27.04    Nådegavene: Profeti, 
tungetale, tydning  
 

Oppstart av nytt Alpha-
kurs 
Tirsdag 15. februar startet vi opp med 
nytt Alpha -kurs med Alpha-middag. 
På Alpha kurset er det anledning til å 
utforske den kristne tro i et åpent og 
avslappende miljø. Kurset består av 
10 ukentlige og tankevekkende 
samlinger. Vi startet opp den 22. 
februar og kurset vil vare til og med 
den 3. mai. Be om at Gud vil vise deg 
en som du kan invitere med.  
 

 

Se for øvrig: 
www.norkirken.drammen.no 

Høydepunkter i Norkirken siste halvåret  
60 gjester feiret julaften i Norkirken 
Det var med stor glede og forventning at vi i planlegningsteamet så frem til 
julaftensfeiringen. Mange forberedelser var gjort med invitasjoner i øst og vest. Det ble 
en fargerik og internasjonal julaften med hygge, god mat, flotte innslag og en følelse av 
å være internasjonal med nesten 20 nasjonaliteter fra 4 kontinenter. De fleste kunne 
norsk, og nesten alle kunne engelsk. Folk i alle aldre fra de helt små til de eldste jevnt 
fordelt oppover var med. Vår drosjesjåfør, som kjørte 36 mill for å hente mange og 
bringe gjestene tilbake igjen.  
Ved ankomsten kunne gjestene sette en nål på sitt eget land på et verdenskart. Så 
hygget folk seg med god mat, sanginnslag både planlagte og spontane og ca 200 
julegaver. Vi hørte juleevangeliet på 4 forskjellige språk, swahilisk, burmesisk, norsk og 
engelsk.  
Da kvelden var til ende kunne vi med takk i hjerte og sinn se tilbake på en flott feiring av 
Jesu bursdag, og vi ser frem til neste års feiring med forventning. Imponerende med slik 
mangfold og takk til Gud for at han kom til jord for å frelse syndere som oss! 
Julebudskapet er for hele folket! 
Alpha-kurs 
Vi hadde et fint Alpha-kurs i høsten, hvor vi var nesten 20.  Det er flott at det stadig 
melder seg nye til kurset og så blir vi like overrasket over utbyttet. Det ble igjen et svært 
flott fellesskap, som resultert i en etterfølgende bibelgruppe, hvor man møtes jevnlig til 
oppbyggelse og medvandring. Det er spennende hvem som blir med til det kommende 
kurs som er beskrevet annet sted. 
 

Livshistorie konferanse 
Vi hadde i november en konferanse om vår livshistorie ved Gunnar Elstad. Det deltok 80 
i konferansen i Norkirken. Det ble utbytterike dager med mange tanker og refleksjoner. 
Et veldig flott konferansen med en veldig dyktig foredragsholder. Temaene i de 5 
foredrag handlet alle om livshistorien i forhold til fortid og nåtid, det indre gudsbildet, 
nødvendig og unødvendig smerte, de mange ansikter og mennesket med kropp og sjel. 

 

Nådegavekurs i november 
Tre onsdager i november har vi gjennomført nådegavekurs for 14 deltagere. Det ble, for 
deltagerne, en hjelp til å finne hvilke nådegaver den enkelte har og til å sette flere ord 
på hva man er blitt utrustet med og en hjelp til hvor man kan tilby seg. 
 
 

Tanker om våren som kommer 
Denne våren har vi fokus på å være underveis med Gud. Vi er underveis. Dette stedet er 
ikke vårt blivende sted, men i troen på Jesus hører vi til et annet rike, der vi har hjemme, 
men en kort tid lever vi her. Og hvordan lever vi med intenst og målrettet? For et Guds 
barn venter noe som er langt større og bedre enn dette, og samtidig er der mange vakre 
ting i denne verden. Hvordan lever vi midt i dette med Herren? Hvordan har vi Jesus 
med i våre liv? Hvordan gjør vi en forskjell? Hvordan blir vi mer smittende i vår tro? Det 
finnes mange hindringer og huller å falle i! Det finnes mange grøfter å ende i! Men det å 
være underveis med Gud, gjør en forskjell for et menneske! Han er vår redning og vårt 
vern i alt og alle!  
Vær med fortsatt å be for vår menighet og for vårt fellesskap, at Gud vil velsigne oss og 
la oss vokse i innsikt, erkjennelse og kjærlighet! 
Jeg gleder meg over å se mennesker som vokser i innsikt og kjærlighet, som deler liv og 
tro, som søker dypere i Bibelen og som handler på Ordet fra Ham som makter alt! Takk 
for alt dere gir til oss andre! Gud velsigner dere alle! 
 
Det er viktig for oss å tilby forbønn og oljesalving til syke, Ejgil kommer gjerne hjem til 
deg!  
 
Jeg kommer gjerne hjem til deg på besøk. Jeg ønsker å si til deg: Du behøver ikke å være 
alvorlig syk for at jeg skal komme på besøk, men trenger du en å snakke med eller en å 
be sammen med  – kontakt meg på telefon 918 41 941! 
 

Ejgil Nielsen 
 
 
 

 

http://norkirken.drammen.no/onsdagsundervisning.html
http://norkirken.drammen.no/onsdagsundervisning.html
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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 Omsorgssenteret  
.. lever i beste velgående, men vi sliter med 
husvære! 
 
Tomtegata 37 har vært tilholdssted og 
fristed for mange av byens vanskeligstilte, 
slitne og svake mennesker. En flott gjeng 
med frivillige gjør en stor innsats for å gjøre 
hverdagen litt mindre vanskelig for dem. Nå 
er Tomtegata 37 også slitent og synger på 
siste verset. Det er lite vi kan gjøre for å 
redde dette gamle huset og vi må innse at 
Omsorgssenterets dager er talte i 
Tomtegata. Men aktivitetene fortsetter som 
best vi kan under de rådende 
omstendigheter. 
 
Fredag 19.februar hadde Omsorgssenteret 
sin første Fagkveld i Norkirken. Dag Ebbestad 
snakket om rusmidlenes virkning på den 
menneskelige organisme og tok 
utgangspunkt i situasjonen i Drammen og 
John Dutton fortalte om arbeidet i 
Rusforebyggende avd. i Drammen 

Kommune. Begge hadde engasjerende innlegg og 
det er kommet mange positive tilbakemeldinger i 
forhold til arbeidet disse to etatene gjør i forhold 
til mennesker som sliter med rusproblemer. 
Ca. 40 personer var møtt opp og foruten 
foredragene var det sang og musikk ved Hilde og 
Svend Åge og vi serverte kaffe og kaker. 

 
Neste Fagkveld blir 7.april. Da kommer 
sykehusprest Helge Ruud og snakker om hvordan 
man får kontakt med sårbare mennesker. Helge 
arbeidet som feltprest i Asker før han kom til Lier 
Sykehus. Han var hos oss for 20 år siden og vi 
anbefaler alle å komme og høre ham. 
 
Vi håper å fortsette med fagkvelder til høsten 
igjen. Vi hilser alle velkommen! 
 
En hjertelig takk til alle som gir av sin tid og sine 
krefter til glede for alle disse svakeste – har du 
overskudd og lyst: Vi trenger deg! 
  
   Inger Veiby 
 
 

Galleri Normisjon Drammen er 
åpnet! 
Onsdag 26. januar åpnet vi gjenbruksbutikk - på 
internett. 
 

«Vi trenger flere fine varer», sier Rolf Berling, en 
av mange frivillige arbeidere i den nyåpnede 
butikken Galleri Normisjon. «Dersom du har en 
vare du vil gi, må du ikke nøle med å kontakte 
oss. Vi er behjelpelige med transporten til vårt 
lager på Danvik. For å skape et spennende 
vareutvalg, tar vi nå mot varer med en forventet 
salgsverdi på 300 kroner og oppover.» 
 

Målet med butikken er en god og meningsfylt 
handel, til glede både for giver og for de 
personene som får nyte godt av inntektene fra 
salget. Når du gir en gjenstand til butikken 
reduserer vi ressursbruken i samfunnet. Samtidig 
får noen mulighet til å kjøpe det de drømmer om, 
men normalt ikke har råd til. 
 

«Galleri Normisjon er et fantastisk 
samarbeidsprosjekt mellom Norkirken og 
Danvik», sier en engasjert «butikksjef» Tore 
Seierstad. «Inntektene fra butikkdriften deles likt 
mellom Norkirken Drammen og Danvik 
Folkehøyskole.  Alle produkter som du finner på 
denne butikken er også å finne på finn.no. Det 
gjør at hele landet blir vårt marked.» forklarer 
han. 
 

Fortsatt er det plass til flere frivillige 
butikkmedarbeidere. Arbeidsoppgavene er 
varierte, så her er det plass til alle. Du kan 
registrere deg som medarbeider hos Ellen Opsal i 
Norkirken Drammen. 
 
Trenger du noe? 
Søk først på www.gallerinormisjon.no 
 
   Bjørn Mosskull 
 
 
 
 
 

Styremedlemmer 2011 
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 

Ett-åring / ungdomsarbeider 
Aleksander Schmidt aleksander.schmidt@gmail.com 984 45 971 
 

Barnehagestyrer 
Bente Hardang styrer@noahs-ark.no  974 20 299 
 
 
 
 

 

mailto:pastor@norkirken.drammen
http://www.gallerinormisjon.no/

