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Nyhetsbrev juli 2012 
 

Hyggestunds sommertur  
Hyggestund hadde sin årlige sommertur 20. juni og turen i år gikk til Stavern.  
I alt var det 83 påmeldt til turen, den eldste fra 98 år og nedover mot 60 år. 
Vår egen pastor Ejgil Nielsen ble også med på turen, og han fikk god kontakt med 
flere av pensjonistene. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Utenom Drammen kommune kom det også påmeldinger fra Sætre, Sande, Lier og N. Eiker så turene 
til Hyggestund er populære også utenom vårt nærområde. 
Sommerturen ser det ut til at mange prioriterer, og vi får også bare positive tilbakemeldinger. Turen 
er lagt opp med tanke på at det ikke skal være for slitsomt, helst ikke for lange kjøreturer eller mye 
«tråkking». 
Første stopp ble omvisning i Berg steinkirke fra 1100 tallet, som etter hvert ble i dårlig forfatning, 
men restaurert med midler fra Anders Jahres fond rundt 1970. 
Lunsjen var bestilt i Berg arbeidskirke like i nærheten. En utrolig fin og praktisk kirke. Mye av jobben 
ble utført på dugnad, innsamlede midler i menigheten, frivillige gaver og noe støtte fra kommunen. 
Tidligere sogneprest i Drammen Finn Kristian Martinsen var dagens andaktsholder og vi ble beriket 
med nydelig sang ved Eva Lise Slåtto og Sigrid Anmarksrud Olsen. 
Deilig middagen ble inntatt på Fredtun folkehøgskole. Turen ble avsluttet ved Festningen i Stavern. I 
det flotte været var det nå godt å få beveget seg litt og sjøluften gjorde godt. 
I bussen både nedover og hjemover gikk praten livlig med avbrudd av litt informasjon om kjente 
steder langs veien.  Gode historier som kalte på lattermusklene og litt felles sang ble det også tid til. 
 
Vel hjemme: Alt vel og hyggelige tilbakemeldinger om en vellykket sommertur! 

Karen Thomsen  
   
 
 

Innsida 

Drammen Soul Teens 
Drammen Soul Teens består i dag av 
ungdommer fra 15-17 år og 3 voksne 
ledere. Koret er for ungdom mellom 
15 og 20 år som ønsker å være en del 
av et fellesskap . Det er lite tilbud til 
dem når det gjelder kor og sangglede 
i området og på bakgrunn av dette 
startet vi i fjor høst opp et Soul 
Teens kor her i Drammen.              
 
Vårt mål er å gi ungdommen en 
tilhørighet av et fellesskap der de 
kan føle seg elsket og sett i trygge 
omgivelser. Vi legger stor vekt på det 
musikalske, det åndelige og det 
sosiale. 
 
I sommer skal vi på 
Skjærgårdsfestivalen for å bli 
inspirerte av Gud, musikken og 
menneskene. Å bruke tid sammen er 
noe vi i Drammen Soul Teens setter 
høyt. 
 

Elin Winge 
 
 
 
 
 

GI DET VIDERE! - visjon med misjon.  
Vår visjon utfordrer oss på kallet til å krysse grenser med det viktigste: «Vi vil i ord og handling gi 
Guds kjærlighet videre slik at mennesker får et nytt liv og et levende håp.» Enhver kristen menighet 
og forsamling har fått del i oppdraget fra Jesus om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Hos oss 
har vi et særlig bønneansvar for Victoria Bø og John Gjertsen i Aserbajdsjan. De på sin side har tillit 
til at vi er med og bærer arbeidet sammen med dem. Dette er ikke mindre viktig nå som John et år 
framover skal lede Normisjons arbeid der ute. Store utfordringer, ikke minst i forhold til 
myndighetene der. Styret i Norkirken Drammen ønsker at det opprettes et misjonsutvalg som skal 
arbeide for at barn, unge og voksne i menigheten blir kjent med mer av det mangfoldige arbeidet i 
Normisjons samarbeidsland og også utfordres til tjeneste på forskjellig vis. Vi satser på å ha dette 
utvalget etablert tidlig på høsten. Vi anbefaler aktiv bruk av Normisjons hjemmesider: 
www.normisjon.no. Der kan dere finne mye informasjon og bønneemner fra de ulike 
samarbeidslandene.  

Marion Gunvilde Seierstad 

 
«Klar for 
sommertur» 
 
 
 
 
 

«De to eldste 
på tur 98  
og 96 år» 
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Leder 
Kjære medlem! 
Et nytt semester går mot slutten, - og sommeren er her.  
Noen ser fram til at aktivitetene tas ned, at rolige dager kommer, og vi 
tror og håper på godt sommervær!  Og vi skal unne oss denne gode 
sommertiden, - vi trenger det.   Det er disse skiftningene mellom 
aktivitet og hvile som er gode for oss mennesker, det gir nye krefter.  
Noen ser også med blandede følelser fram til at det blir stillere rundt 
oss, og trenger å bli husket på i denne tiden, - så la oss huske på 
hverandre!  
 
I sommer er det generalforsamling i Stavanger der en del av våre 
medlemmer blir med.  Det skal diskuteres og vedtas strategier for de 
neste 3 årene, - strategier som også blir retningsgivende for oss.  Vi er 
en del av Normisjon, - og vil være en del av det som skjer der.  De siste 
årene har vi endret oss fra å være en indremisjons forening til å bli 
Norkirken Drammen, nye former, men med det gamle budskapet og 
samme kallet inn i vår tid.  Vi gleder oss til å arrangere 
forsamlingskonferanse for Normisjon i februar neste år, og vil da ta 
imot gjester fra hele Norge.   
Som vanlig vil vi arrangere sommermøter hos oss hver søndag kl 20, og 
det ser vi fram til.  Da er det de mange gode medlemmene våre som 
bidrar med tale, vitnesbyrd og sang.  Så til dere alle; - lykke til! 

Barnehagen 
Vårt fjerde år i Noahs Ark 
miljøbarnehage er til ende.  
 
•På sommerfesten vår framførte vi en 
nylaget musikal med tema: ”Bruk 
hodet, vi har bare en klode”. Det ble en 
flott musikal om å ta vare på miljøet 
vårt. Barna ble kjent med ”Blekkulf” og 
vi voksne fikk frisket opp gamle minner. 
Moro var det også at ”Blekkulfs mor” 
kom på besøk og ble begeistret. Nå blir 
det spennende å følge med på barneTV 
til høsten, hvor Blekkulf igjen kommer 
på skjermen. 
 
•Vi er stolte over plantene som pryder 
skråningen mot Nøsteveien. Det er noe 
av gaven fra Norkirken i fjor. Tusen 
takk! 
 
•94 barn avslutter et godt barnehageår 
og vi er mange som er takknemlige. 
  
Vi ønsker dere  
alle en riktig  
GOD SOMMER 
 

Mvh 
Fra barnehagen  
ved 
Bente Hardang 
 

FEMÅRSGAVE TIL NOAHS ARK  
Sommeren neste år er det 5 år siden vi innviet vår flotte barnehage Noahs Ark Miljøbarnehage i 
Nøsteveien 28. 
 
Barnehagen ble en stor suksess og har et godt omdømme i barnehagekretser, både blant bransjens folk 
og blant småbarnsforeldre, som gjerne står på venteliste for å få plass til sine håpefulle små. 
 
I forbindelse med 5 års jubileet har styret i barnehagen nedsatt en prosjektgruppe som har fått som 
mandat å skaffe barnehagen en riktig «Noahs Ark» som femårsgave. Dette vil bli barnehagens nye, 
flotte og spennende lekeapparat og kjennemerke. Prosjektgruppa består av Tryggve Ølstørn 
(95444383), Ellen Opsal (90112555), Svein Nikolai Helling (93012215) og Ingrid Buarøy Aasen 
(90662321). 
Prosjektgruppa har hatt sitt første møte og arbeidsoppgavene er fordelt. Medlemmene synes dette er 
en spennende og morsom utfordring, og de har mange gode ideer og planer. Prosjektet har et budsjett 
på kr. 500.000. Det er mye penger, men gruppa har stor tro på at de skal klare få inn disse pengene. 
Båten skal stå på plass i barnehagen når barna starter opp etter sommerferien i august 2013. 
Har du lyst til å hjelpe oss med å få båten på plass i barnehagen vår, skal du få mulighet til det. Det er 
bare å ta kontakt med ett av medlemmene i prosjektgruppa. Gode ideer og gaver, små som store, tas 
imot med takk. Det vil bli opprettet en egen prosjektkonto.  
Norkirken Drammen står som eier av barnehagen og menigheten vår et stolte av «Noahs Ark» i 
Nøsteveien. Styret i Norkirken Drammen er klar til å bidra med en pengestøtte til prosjektet og et 
forslag til gave vil bli framlagt på den ekstraordinære generalforsamlingen i november når budsjettet 
skal framlegges for medlemmene. Som medlem i menigheten vår, håper vi du stiller deg positiv til en 
slik gave når dette blir presentert i budsjettet for 2013. 

Tryggve Ølstørn  
(leder i prosjektgruppa) 

 

Høstens tema er «Et møte med Jesus forandrer».  Vi tror at et 
møte med Ham fortsatt kan forandre menneskers liv og retning.  I 
dette viktige oppdraget er vi Hans medarbeidere som 
medlemmer i Norkirken Drammen og som enkeltmennesker. I 
høst satser vi igjen på Alpha – et innføringskurs i kristen tro.  Tenk 
på om du skal bli med, - og ikke minst: hvem andre kan du 
invitere? 
 
 Acta VeBu  vil i høst være mer tilstede hos oss, og ta del i våre 
arrangementer. Ta godt i mot dem! Så gleder vi oss til å starte 
opp igjen, og å se alle på høstens åpningsmøte 19.8 !  
Vi ber dere om å be fram det gode som venter oss ! 
 
Til slutt vil jeg takke dere alle for innsatsen,  
for at du er med, - ditt bidrag er viktig ! 
Jeg vil gi deg en hilsen inn i sommeren; 
  «Hans barmhjertighet tar ikke slutt,           
   den er ny hver morgen. 
   Din trofasthet er stor (Klag 3,22-23)» 

Sommerhilsen fra 
Lars Harket 
Styreleder 
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Hva skjer: 

Sommermøter kl. 20.00 i 
Norkirken 
Søndag 24. juni ansvarlig Marit Bøe 

Søndag 1. juli ansvarlig Bjørn Egil Pedersen 

Søndag 8. juli ansvarlig Tørres Arnevik 

Søndag 15. juli ansvarlig Henning Kirkeng 

Søndag 22. juli ansvarlig Inger Veiby 

Søndag 29. juli ansvarlig Arild Klevberg 

Søndag 5. august ansvarlig Synnøve Fæster 

Søndag 12. august ansvarlig Ejgil Nielsen 

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

Alle er hjertelig velkommen!  

 

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 

Høsten 2012 i Norkirken 
Jeg ser veldig frem til høstens program, du finner det vedlagt og du kan lese det på vår 
hjemmeside. 
Åpningsfesten blir 19. august. Håper å se dere alle denne søndagen!! 
Vi fortsetter med møtene kl. 17.00 hver søndag - i tillegg har vi flere spennende 
arrangementer! 
 
Følgende arrangementer utover søndagene er foreløpig planlagt: 

 Onsdag 5 september kl. 19.00: Felleskveld for alle smågrupper 

 Onsdag 12 september kl. 19.00: Undervisning v/Gordon Tobiassen: ”Israel i går, i dag 
og i morgen” 

 Onsdag 19 september kl. 19.00: Alpha-middag (også for alle) 

 Søndag 14 oktober kl. 14.00: Besøk fra Celebrate Recovery, Iveland: Forteller deres 
personlige og sterke vitnesbyrd 

 Fre-lør 16.-17. nov.: Nærhetskurs v/ Marianne Kraft (fre kl. 19-22 og lør 9-15) 

 Torsdag 22 november kl. 18.30: Ekstra ordinær Generalforsamling 

 Lør-søn 1.-2. desember: EUREKA: Engler & makroner? (for barn fra 4.-7. klasser) 

 Mandag 24 desember kl. 14.00: Julegudstjeneste 

 Mandag 24 desember kl. 17.00: Julaftensfeiring 
 
Vi får altså både en Israel-kveld, Alpha-kurs, besøk fra Iveland med mange sterke vitnesbyrd, 
nærhetskurs og vi fortsetter med julegudstjeneste og julaftensfeiring. 
 
Styret har valgt å satse enda mer på barn og ungdom den neste periode. Det betyr at Acta Vebu 
sin Dreamteam medvirker for eksempel til møtene 
23. september og 28. oktober. Håper at dere vil bli med å invitere barnebarn og barn og 
ungdom dere kjenner i nabolag. Vær med å be for alle disse, og for søndagene! 
 
Gid at Gud vil velsigne oss i Norkirken og bli til oppbyggelse og tro for mange!! 
         Ejgil Nielsen 

Pastoren har ordet 
Nå er det sommer, eller er det? 
Noen ganger kan jeg bli i tvil med de store skift som kan være i vær og temperatur!  
Vi har akkurat feiret Sankt Hans, og nå skulle det være på toppen av sol og sommer, men slik 
er det ikke alltid! 
Slik kan vi også oppleve det i våre liv - både som menneske og også i relasjonen til Gud! 
Noen ganger føler jeg at Gud er nær med sin fred og nærvær, mens jeg andre ganger kan 
synes Han er borte og mangler følelsen av Hans nærvær! 
Da er det bra å vite både for meg og alle andre, at det står i Bibelen, at Jesus sier: ”Jeg er den 
samme i går, i dag, ja til evig tid!” 
Derfor avhenger ditt og mitt liv ikke av om det er en kald eller våt sommer, men det påvirker 
oss! Men Jesus er den samme, og elsker oss like høyt og stort! 
På samme måte i vår relasjonen til Jesus. Vi kan møte både det ene eller andre, som kan føles 
både vanskelig og ser uoverskuelig ut, men HAN forblir alltid den samme, og HAN gir oss 
alltid det vi trenger! 
Ikke alltid føler vi HANS nærvær, men HAN er alltid nær allikevel! 
Ikke alltid forstår vi HANS veier, men HAN vil alltid føre oss gjennom og det er HANS veier 
som bringer velsignelse! 
Ikke alltid merker vi HANS fred, men i Kristus har vi fred med Gud - HAN er vår mellommann 
mellom Gud og oss - uansett! 
HAN er Guds nådes sol (sommer)! Hans nåde om tilgivelse, rettferdighet og håp om den evige 
sommer hjemme hos GUD! 
Lykke til å leve med HAN som er den samme fra dag til dag i både det gode og det som kan 
være veldig ondt! 
 
Sommer hilsen fra pastor Ejgil 
 
Heb 13,8: 
 Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja til evig tid! 
 
 

Vi trenger forbønn i Chill Out 
Chill Out er en kristen ungdomsklubb i 
Norkirken, for tenåringer (13-18).  
Klubben har åpen hver 2. fredag fra kl. 19.30-
22.30. 
Som dere nok vet, så er Norkirken felles med 
Bragernes menighet om denne klubben. 
Vi tilbyr fellesskap, sosiale aktiviteter og hygge 
og vi ønsker å spre evangeliet om Jesus 
Kristus. 
Vi tar opp sentrale kristne temaer, som blir 
snakket om og debattert, noen ganger mer 
enn andre. 
Det har vært forskjellig oppmøte - noen 
ganger veldig få. 
Derfor trenger vi deres forbønn, at Gud vil 
sende tenåringer til klubben og at Gud vil gi 
dem troen i deres hjerter! 
Be også gjerne om flere ledere, som stiller seg 
til rådighet, gjerne i forskjellige aldre! 
Tusen takk til dere alle.  
Jeg tror på bønnens vei - slik at ungdommer 
kan bli frelst! 
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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 

 
Så er det sannelig sommer igjen (sier i hvert fall 
kalenderen). For et år siden var dagene preget av 
skrekk og gru for en lekkasje i huset vårt. 
Sommeren gikk med til å følge opp reparasjonene 
og innen semesteroppstart i august, var alt i 
skjønneste orden og ingen kunne forstå at deler av 
gulvet i Storsalen var hugget opp i løpet av 
ferietiden.  
Det viste seg jo at lekkasjen var mer omfattende 
enn vi første trodde, men alt er utbedret og godt 
som nytt. Vi kom godt ut av det rent økonomisk 
også heldigvis og de fleste av utgiftene våre ble 
dekket av forsikringsselskapet. Egenandelen måtte 
selvsagt dekkes og noen av utgiftene ble ikke 
akseptert på grunn av alder, men vi «slapp med 
skrekken». Vi benyttet anledningen til å utbedre 
parkeringsplassen i gården og den er blitt rettet 
opp og delvis asfaltert i samme slengen som 
gravearbeidene foregikk.  
 
Som dere alle vet, har vi hatt (og har) til dels store 
setningsskader i bygget. Huset flyter på leirgrunn 
og dette har påført gulvene store sprekker langs 
alle veggene. Det har vært diskutert fram og 
tilbake hvordan dette kunne løses uten altfor store 
kostnader. Husstyret har vært tungt inne i saken 
og Aslak er på kjøkkenet titt og ofte og fuger på 
nytt for nye sprekker. Nå har de også funnet en 
god løsning på gulvet i Storsalen og dette er nå 

gjort pent i stand. Det er reparert av vår flinke 
fliselegger Richard og det er ingen tegn til en 
eneste sprekk. Vi følger nøye med og målinger 
blir foretatt med jevne mellomrom for å følge 
med på setningene. 
 
Vi har fått lagt fliser over kjøkkenbenken på 
kjøkkenet i 2. etasje, som nå er blitt delikat og 
rent. 
 
Brannvesenet er på besøk en gang i året og de 
er svært fornøyd med oppfølgingen av 
brannvern i huset vårt. Det er installert timere 
på alle kaffetraktere og vannkokere både oppe 
og nede, noe som gjør at muligheten for 
tørrkoking er eliminert. Det er også montert 
tre branntepper, ett på hovedkjøkkenet, ett i 
Storsalen og ett i Jungelrommet. Et 
brannteppe er et flott hjelpemiddel dersom 
det f.eks. tar fyr i klær på en person. Vi har sett 
faren ved tenning av stearinlys, hvor både hår 
og klær er gjenstand for kjapp antennelse. Jeg 
benytter anledningen til å minne om at vi ikke 
bruker papirservietter på bordene hvis det 
pyntes med levende lys, uansett type. Bruk 
tekstiler! 
 
I vinter ble det ble tagget på veggen ved 
hovedinngangen vår. På vegger i murstein er 
dette nesten en umulig oppgave å få vekk, 
men etter en iherdig innsats fra Jan, er det så 
godt som borte.  
 
For øvrig blir huset vårt tatt godt vare på, 
ingen som tegner på toalettene eller veggene 
og ikke noe hærverk har skjedd. Takk til alle 
som hjelper til å passe på! 
 
Jeg ønsker dere alle en riktig GOD SOMMER og 
ønsker vel møtt til et nytt semester i august! 
 

fra Ellen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 

Galleri Normisjon  
Vi har inngått et samarbeide med Danvik 
Folkehøyskole og Normisjon sentralt om 
«Galleri Normisjon», som er en «sidearm» av 
Finn.no, et møtested for kjøp og salg på 
internett. Norkirken, Danvik og Normisjon deler 
på inntekten av det som blir solgt, og kan gi et 
godt bidrag i kassen. Det var en god gjeng som 
var entusiastiske i starten, men nå har Tørres 
blitt alene på jobben. Han trenger sårt litt hjelp; 
det er ikke snakk om tunge løft eller sjauing, 
men telefonvakt, annonseteksting etc. er 
viktige oppgaver som må løses. Har du lit tid til 
overs? Ta kontakt med Tørres på tlf. 416 
50 411! 

 

mailto:pastor@norkirken.drammen
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