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Noahs Ark 
 

 
 
Noahs Ark er i disse dager preget av at vi lager hemmeligheter til jul, baker julekaker, synger 
julesanger, tenner adventslys, øver på julespillet vårt, deltar på julevandring i Frogner kirke og koser 
oss på det flotte julerommet vi har. Vi skal feire Lucia både i barnehage og på Nøstehagen bo og 
omsorgssenter. Dette året blir vi også å finne på adventskafeen i Norkirken. Førskolebarna har vært 
på førjulstur til Oslo og sett på julekrybber på Bok og Media.  
 

19.desember kommer noen av oss på Hyggestund med julespillet vårt. Vi gleder oss også til 
juletrefesten vår i Norkirken 8.januar. Dette er en fantastisk koselig tid for oss i barnehagen 
Til sommeren er vi 5år! Det skal feires med avduking av ny båt/ Noahs Ark. Tegningen av en flott båt 
ligger klar. Den gir muligheter for mye aktivitet og vil være et varemerke for Norkirken sin 
barnehage i mange, mange år framover. Kanskje du vil være aksjonær? Nå har du muligheten!!! Ta 
kontakt med barnehagen /31026840 eller Tryggve Ølstørn/ 95444383 (leder av komiteen). Vi vil 
samtidig få rette en stor takk til Generalforsamlingen for gaven til båten 
Det er mange som har lyst til å ha plass hos oss. I høst er det 97 barn 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 
styrer 

   
 
 

Innsida 

Skattejakten 
Skattejakten er navnet på 
søndagsmøtet for barn fra 4-trinn. Til 
vanlig samles vi til undervisning og 
aktiviteter i 1:e etasje parallelt med 
søndagsmøtet for voksne. Men noen 
ganger deltar vi aktivt i hovedsalen, slik 
som på misjonsmøtet den 11. 
november. I vinter planlegger vi en 
overnattingstur og til sommeren reiser 
vi på leir.     
 
Både antallet og gjennomsnittsalderen 
på medlemmene øker. Men Jesus 
ønsker å møte enda flere. Vi oppfordrer 
deg til å ta med skolekamerater, naboer 
og venner til Skattejakten. 
 
En gladnyhet er at vi i januar 2013 går 
fra 2 til 3 ledere. For å sikre at gruppen 
får den undervisningen den trenger, så 
ønsker vi likevel flere ledere. En leder til 
hadde vært en fin julegave til 
Skattejakten. Men den beste gaven er 
flere skattejaktbarn som blir kjent med 
Jesus!   

Bjørn Moskull 
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2 Leder 
Kjære medlem! 
Vi er i adventstiden, en ventetid, - en påminnelse 
om Jesu komme til jorden! 
 
«Rop med fryd, Sion datter! Rop høyt, 
Jerusalems datter!  Se, din konge kommer til 
deg.  Rettferdig er han og full av frelse», forkynte 
profeten Sakarja. Og det var om Han Jesaja sa: 
«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. 
Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått 
navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, 
Fredsfyrste.»  Og videre – skriver Matteus «det 
folket som bor i mørke, har sett et stort lys, over 
dem som bor i dødsskyggens land, har lyset 
strålt fram.» «Vend om, for himmelriket er 
kommet nær!» forkynte Jesus da han startet sitt 
virke. 
Dette gjelder også oss i vår tid.  «Himmelriket er 
kommet nær!» 
 
Et himmelrike hver og en av oss kan ta del i.   
 
Det er denne Jesus, det er dette himmelriket vi 
forteller om, og vil gi videre til nye generasjoner 
og folkeslag gjennom vårt arbeid i Norkirken, det 

Alpha  
Høstens Alpha -kurs er gjennomført. Ved kursstart var det 42 navn på listene inkludert lederne. 
Et resultat av bønn og invitasjon. Under Erland Bechs ledelse av kveldene, og pastor Ejgils 
forkynnelse fikk vi alle et godt innblikk i hva den kristne tro er. Vi hadde samtaler i 5 grupper 
etter undervisningen.  En av gruppene ble undervist og kommuniserte på engelsk.  Latteren satt 
løst da Ejgil fortalte varierte vitser på kurskveldene  
 
Høydepunktet var Alphaweekenden.  Godt og vel 20 kom til weekenden. Vi storkoste oss i Ingrid 
Heens hyggelige stuer, og vi fikk mye godt å spise. Undervisningen den helgen var om Den Hellige 
Ånd. Anne Marit Torsvik var ganske konkret i sin undervisning. Tror vi alle skjønner forskjellen på 
et ”stenhjerte” og et ”hjerte av kjøtt”. Hilde og Sven Åge sto for det musikalske innslaget. Bl. 
annet urfremførelse av Hildes nyeste sang: ”Et hjerte av stein…” Uten planlegging, matchet 
denne sangen Anne Marits tema på en enestående måte …. 
 
På evalueringssamtalen med alle 5 gruppene vanket det mange godord, og noe som kunne gjøres 
annerledes.   10 personer ønsket å være med i bibelgrupper etter kurset. Vi ser tilbake med takk, 
og vet at ”Guds ord aldri vender tomt tilbake” (Jes. 55,11). 5 personer fulgte oss alle på kurset 
med forbønn. Takk til dere! 

Bjørg Norrud 
 

er dette dere alle tar del i, dere som gir dere hen til 
oppgaver og tjenester. Og det er denne Jesus vi vil 
berede grunnen for med alt vårt arbeid. 
 
Jeg takker dere alle for den gode innsats dere legger 
ned, for det gode miljøet dere er med å skape og for 
at dere tar del i Norkirkens liv og virke, - deres 
delaktighet er viktig! 
 
Vi gleder oss nok en gang over denne juletid som 
ligger foran oss, - og vi ber hver og en av dere om å 
se rundt dere om det noen som trenger en ekstra 
hånd i denne tiden. 
 
Vi gleder oss også til et nytt år som står for døren, - 
for forsamlingskonferansen vi skal ha i februar, for 
«Bønn 100 dager», og for alt det gode som ligger og 
venter i 2013. 
 
Også neste år kan vi vente at Han er med og 
velsigner arbeidet! 
 
En god og velsignet julehøytid ønskes dere alle! 
 

Vennlig hilsen  
Lars Harket 

Elsket og sendt! 
- Det er det vi er. Vi er høyt elsket av Gud, vår Far. Og vi er sendt for å dele denne store sannhet med familie, naboer, venner, Drammen 
og med mennesker utenfor landets grenser.  Dette er viktig for oss i Norkirken Drammen. Vi vil arbeide for at alle hos oss kjenner seg 
elsket og sendt! Barn og unge skal kunne identifisere seg med disse ordene. I høst har vi, med mandat fra styret, etablert et 
misjonsutvalg. Dette utvalget skal ha et særlig ansvar for at Normisjons internasjonale arbeid blir gjort kjent i vår menighet, gjennom 
ulike former for informasjon og forbønnsemner. Utvalgets medlemmer er Synnøve Fæster, Rolf Berling, Bjørn Moskull og Marion 
Gunvilde Seierstad. Søndag 11. november hadde vi en god start på dette arbeidet. Vi hadde et misjonsmøte, eller vi må vel kunne si at 
det var en fest. Skattejakten åpnet med flaggprosesjon og synliggjorde på den måten sju av våre samarbeidsland. De ivrige unge bidro 
også med drama om å dele godene. Les: dele evangeliet. Gunnvor Krekens tale understreket det barna hadde vist oss. Det kom inn over 
8000 kroner til vårt arbeid i Aserbajdsjan denne kvelden! Victoria og John i Aserbajdsjan opplever dette som et godt håndtrykk fra 
sendemenigheten. Vær med og be om at de får en god julehøytid og at deres nærvær må bety noe livsviktig for enkeltmennesker. 
 

Marion Gunvilde Seierstad 
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3 PROGRAM FOR VÅREN 
Vi har hatt mange fine møter og samlinger i høst. Hovedtema har vært ”et møte med Jesus 
forandrer”. Og i skrivende stund er vår-programmet nesten helt ferdig. 
Vi har til dette semesteret besluttet ikke å ha et halvårs-tema. Så kan det være opp til deg å 
holde deg à jour med hva som er satt opp og hvem. 
Vi holder nyttårsfest søndag 6 januar, der vi regner som vanlig med fullt oppmøte! 
Så har Anfin Skaaheim sagt ja til å komme 4 søndager med 4 temaer som henger sammen! 
Vi har også noen kurskvelder, som begynner kl 19.00. Onsdag 30. januar er det ”oppmuntringens 
tjeneste” som er satt opp. 
Onsdag 13. mars er det ”selvbilde” v/ Marianne Kraft som er satt opp, og lørdag 13. april kl 10-
13 er det ”trosopplæring i hjemmet” v/ Runer Liodden som er satt opp. Derutover holder Noahs 
Ark Miljøbarnehage og Norkirken en felleskveld i mars eller april (kommer senere på 
hjemmesiden). 
Skjærtorsdag er vi felles med Bragernes Menighet om gudstjeneste kl 18.00. 
Gå inn på vår hjemmeside og oppdater deg selv om hva som skjer og hva som kommer! 
 
        Ejgil Nielsen 

JULEHILSEN FRA PASTOR 
Jeg vil gjerne rekke en stor og varm 
julehilsen til dere alle!! 
Jeg håper at julefreden og nåden vil 
senke seg dypt i oss alle uansett hva vi 
står med eller midt i! 
 
Jeg vil også gjerne si en hjertelig takk for 
alt det dere har bidratt med og ofret! Jeg 
blir fylt av en varme og en dyptfølt 
takknemlighet! 
Gang på gang stiller dere opp til tjeneste! 
Og ikke minst takk for deres trofaste 
forbønn! Jeg merker det! 
 
Denne jul blir helt annerledes for meg 
enn alle tidligere jeg har levd. Jeg skal for 
første gang i mitt liv giftes og jeg drar på 
bryllupsreise. 
Og det er så langt borte som aldri før, 
Etiopia! Jeg ser veldig frem til at jeg kan 
få si mitt ja til mitt livs kjærlighet, min 
utkårne og så vakre kvinne! 
Jeg er tilbake fra bryllupsreisen lørdag 12. 
januar! Og da fortsetter jeg her i 
Norkirken i det kall Gud har gitt meg her! 
Tusen takk for alle deres private bønner 
for meg! Det bærer meg, styrker meg og 
oppmuntrer meg! 
 
Guds Fred være med dere alle!! 
    
   Ejgil Nielsen 

Soul Children og Soul Teens 
Det er mye spennende som skjer i Soul Children og Soul Teens, denne høsten har ikke vært 
noe unntak. I august ble vi invitert til å synge i et bryllup i Holmenkollen kapell. Bryllupet var 
siste helgen i sommerferien, og lenge før vi skulle ha første korøvelse, men medlemmene 
kastet seg rundt og vi fikk det til. Det var en flott opplevelse, og brudeparet var veldig 
fornøyd med oss. Den opptredenen medførte en ny forespørsel om å synge på 
julearrangementer for Sparebanken Øst nå i desember. Det ville vi jo gjerne være med på. I 
tillegg ble vi invitert av Trine Rein til å være med på hennes juleturne, "Julegaven", i år 
også. Utrolig morsomt og hyggelig å bli spurt om å være med igjen! Det er mye jobb å lære 
inn alle sangene, flere av dem flerstemt, men det er også utrolig GØY å få synge sammen 
med en så flott artist som Trine. Konserten i fjor var kjempebra, så vi gleder oss veldig til 
årets konsert. 
Innimellom julesangene har vi fått synge på gudstjenester og møter både i Norkirken og 
andre steder. Litt sosialt har vi fått til i løpet av høsten; vi må leke og bare ha det moro 
innimellom også. 
Hvis vi skulle ønske oss noe til jul, så hadde det vært at flere av 10-15 åringene som går i 
Norkirken ville være med å synge sammen med oss. Vi syns det hadde vært så gøy om vi ble 
flere herfra. Det er bare snille og hyggelige medlemmer i koret og vi lover å ta godt imot 
dere som vil være med! Bli med, da vel!! 

Merete Ueland 

 

Hilsen fra Administrasjonsleder 
Så har vi nok en gang kommet til veis ende i et år – vi er vel enige om at tiden løper fra oss, 
enten vi er aktive foreldre, yrkesaktive voksne som har levd en stund eller de som nyter sitt 
otium og har dagen til egen disposisjon. 
Jeg nærmer meg veldig rask siste kategori, går inn i pensjonistalder (men det er foreløpig bare 
på papiret) i slutten av denne måned. Gleden ved å være i jobb for Norkirken er så stor, at jeg 
gir meg ikke helt ennå. For meg har tilværelsen gått inn i en ny fase, vi har flyttet inn i nytt 
hjem, men det aller viktigste: jeg har funnet en ny plattform å stå på i livet mitt! Etter 8 år i 
Norkirkens tjeneste har jeg endelig forstått hvilken glede et liv som kristen kan gi. Takk til dere 
alle som har vist meg veien! 
Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt den 22. november hvor budsjettet for 
2013 ble gjennomgått og godkjent. Drift av en menighet og et stort hus koster og intensjonen 
om å få et budsjett i balanse, er foreløpig ikke mulig. Vi er avhengig av gaver, kollekt og 
givertjeneste og disse har ikke økt i takt med utgiftene. Vi vet alle at utgiftene til drift øker, så 
budsjettet ble godkjent med underskudd.  
Nå går vi julen i møte og Ejgil står igjen i spissen for årets julaftenfeiring for alle dem som 
ønsker noen å dele den med. Det står stor respekt av Ejgil, Inger og Toril og alle dere som 
frivillig stiller dere til disposisjon for å få denne kvelden til å bli minnerik og god. Vi ønsker Ejgil 
lykke til når han nå reiser til Etiopia den 28. desember for å gifte seg med sin Eskedar! 
Så ønsker jeg dere alle en riktig GOD JUL og vel møtt i januar til et nytt semester! Tusen takk 
for alle klapp på skulderen! 

Ellen Opsal 
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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: 3000.26.03140 
 

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 Hyggestund i 40 år 
 

Indremisjonslederen Knut Ødegaard hadde nok 
ikke tenkt seg hvilken suksess det skulle bli da han 
i 1972 tok initiativet til å sette i gang ”Hyggestund” 
på Bragernes bedehus. Gjennom 40 år har 
pensjonister i alle aldre fylt opp bedehuset og 
senere Indremisjonshuset hver annen onsdag 
formiddag til oppbyggelige samlinger i godt sosialt 
lag. Gjennomgående samler 120 mennesker, noen 
ganger opp til 170, seg rundt bordene i 
Indremisjonshuset. De som kjenner situasjonen 
rundt omkring landet, sier at Hyggestund på 
Indremisjonshuset i dag framstår som ett av de 
aller mest vellykkede tiltak i sitt slag i landet. Et 
interessant trekk ved utviklingen er at stadig flere 
yngre pensjonister opplever at Hyggestund er et 
godt sted for åndelig påfyll og sosialt samvær.   
Da jubileet ble markert 12. september, ble Inger 
Johanne Torgersen i spissen for de mange frivillige 
takket spesielt for det utrolige flotte arbeidet de 
nedlegger for at Hyggestund skal bli så vellykket 
som det er. Inger Johanne Torgersen var med å 
sette i gang for 40 år siden og har senere vært 
med i alle år like fram til i dag. Ved 
jubileumsmarkeringen ble også Marit Nævra 
takket for sin mangeårige glade og trofaste 
tjeneste ved klaveret. Tidligere generalsekretær i 
Indremisjonsselskapet, Gunnar Prestegård, talte 

og Sverre Moe sang. Begge har gjennom årene 
gjestet Hyggestund en rekke ganger. 
Den godt organiserte frivilligheten er en av de 
viktigste faktorene bak suksessen. Flere titalls 
frivillige utfører en imponerende jobb med å 
pynte lokalet, lage mat, ønske velkommen, 
kjøre til og fra, annonsere, lede møtene, styre 
teknikken og økonomien, skaffe talere og 
sangere m.m. Gleden ved å utføre disse 
oppgavene gjør at det aldri er vanskelig å få 
folk til å ta del i arbeidet.  
Gjennom alle år har det vært lagt stor vekt på 
å få talere med en sterk og sentral evangelisk 
forkynnelse og sangere og musikere som 
spenner over et vidt register.  
Stikkordet har vært frivillighet, god 
organisering og kvalitet i alle ledd. Med glimt i 
øyet sa den avholdte politikeren Jon Lilletun 
en gang at han forstod han hadde rykket opp i 
1. divisjon blant predikantene da han første 
gang ble spurt om å tale på Hyggestund på 
Indremisjonshuset i Drammen! 
Kontinuiteten i arbeidet har vært sikret ved at 
virksomheten i dag ledes av Bjørn Ove 
Ødegaard. Tidligere var hans søster Kari Friis 
Søhoel i mange år i ledelsen. 
 

Turid Evenshaug 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  

Styremedlemmer 2012/2013 
Leder:   
Lars Harket  lars.harket@ebnett.no   
Nestleder: 
Kjersti Myhre  kjersti.myhre@sb-hf.no   
Øvrige styremedlemmer:  
Heidi Bjerke  heidi_bjerke@hotmail.com 
Espen Bjørkenes  espenbjo@yahoo.com   
Eirik Ueland  eirik.ueland@politiet.no 
Marion G Seierstad  gunvilde.seierstad@drmk.no 
Arne Fæster  arnefaster@live.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 
 
 
 
 
   

Omsorgssenteret  
Omsorgssenteret har alt vært 1 år i Norkirken og det er godt for oss 
å komme tilbake etter 20 år i Tomtegata. Det kjentes som å komme 
hjem. 
Det er godt å komme nærmere fellesskapet med de andre i 
Norkirken.Vi er også glad for at flere har engasjert seg i arbeidet vårt 
ved å ha en andakt eller to i løpet av semesteret. Ejgil er hos oss en 
gang i måneden og har nattverd. Dette setter vi veldig pris på, og 
håper det vil fortsette også i 2013. 
 
Fremmøtet er blitt noe mindre, men de som kommer trenger stedet. 
Takk for støtte, hjelp og forbønn som vi får fra mange i Norkirken. 
Spesiell takk til Regnbuen som har støttet oss i mange år. God jul!  

 
Inger Veiby 

 

 

Faksimile fra Drammens 
Tidende den 27/10-2012 
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