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Innsida 
Misjons- og studietur til Bangladesh 

 
 

Malin Mosskull og Nikolai Hübschle er to av ungdommene som er aktive i Norkirken, 
de kom nettopp hjem fra en tur til Bangladesh. Jeg har spurt Malin litt om turen.  
 

 
Noen av barna i Noahs Ark er 
samlet til Bibelsamling. GOD 
SOMMER! 
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Vår jul! Julekonsert i Bragernes kirke 

 
18. desember kl.19.00 
Maria Aredondo, Torstein Sødal og Martin Halla. 
Sammen med Drammen Soul Children og Sande 
Soul Children 

 

Malin, du har nettopp kommet hjem fra en tur til 
Bangladesh, hva slags tur var dette? 
For meg var det en kombinasjon av misjons- og 
studietur, siden jeg lærte mye. 
Hvor reiste dere, hva gjorde dere der?  
Vi reiste til Bangladesh for å besøke ulike kirker, 
skoler og prosjekter støttet av Normisjon.  
Vi møtte mange mennesker, og snakket med 
dem. 
Var det en ungdomstur dette? Hva slags folk var 
med? 
Aktiv senior arrangerte turen, så det var 
hovedsakelig pensjonister. Nikolai og jeg var så 
heldige  
å få bli med siden vi er med i misjonsutvalget i 
kirken 
Hva fikk deg til å melde deg på denne turen?  
Det som fikk meg til å melde meg på var for å se, 
lære, møte nye mennesker og få vite mer om  
hva misjonsarbeid er og hvordan det drives. 
Hva gav deg den største opplevelsen med denne 
turen?  
Den største opplevelsen på turen var møte med 
menneskene. Bangladesh har sterke kontraster  
til Norge, men det var fint å oppleve Gudstroen 
og livsgleden menneskene vi møtte utstrålte. 

Har denne turen hatt betydning for deg som ung?  
Ja, jeg setter større pris på friheten vi jenter/kvinner har 
i Norge. Jeg kan bruke de klærne jeg vil, og gå ut alene 
når jeg ønsker det. Den har økt interessen for misjons- 
og uhjelps-arbeid, siden jeg fikk oppleve hverdagen i 
Bangladesh usminket og på nært hold. 
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Noen refleksjoner fra pastoren 
Så står vi snart igjen med et år bak oss, med begivenheter og hendelser som vi enten kan 
se tilbake på med glede eller sorg. Jeg håper det ble mange av de gode hendelsene, men 
jeg vet også at året ble vanskelig og smertefullt for noen! Noe, kan sette seg dypt i sjelen 
og trenger tid for å bearbeides, kanskje blir man aldri den samme igjen etter dette?! Slik 
er livets realitet og slik må vi forholde oss til realitetene, men vi har en Gud, som ser i 
nåde til oss med milde øyne! Han som selv gikk i døden for oss, for å redde oss fra en evig 
fortapelse! I kraft av Han er det lys og håp midt i det mørkeste mørke! Om ditt liv føles å 
være i en mørk, mørk tunnel, så er Han lyset som du kanskje kan skimte langt fremme i 
den mørke tunnelen!  
Et år er gått og det er tid for å gjøre opp status over våre liv i forhold til Gud, 
medmennesker og oss selv. Han kjenner oss og vet hva vi trenger i alle situasjoner! Hver 
dag er en gave fra Han! Vi vet at vi har dagen i dag, morgendagen kjenner vi ikke! Men 
ett vet vi, at vi ALLTID er i Hans sterke hånd uansett hva som hender eller hva vi går 
gjennom her på jorden!  
Vi trenger i større grad å dele liv med hverandre, og derfor handler det om å være åpne, 
lyttende, tålmodige og forståelsesfulle! 
Jeg har et ønske om at vi i større grad kan dele mer liv, også når det er vanskelig.  
Jeg stiller meg gjerne til rådighet med lyttende ører for de som trenger det, og ber gjerne 
med dem som trenger det!  
Jeg har med glede den siste måned opplevd en økning av folk som kommer for å få en 
prat, så derfor oppfordrer jeg også nå til å ta kontakt!  

 

Hva skjer i adventstiden 
Nå er vi i adventstiden, som fyller meg med glede og forventning om det som skal 
komme! 
Jeg ser frem til julaften-gudstjenesten kl. 14.00, der Soul Children skal synge, og til selve 
julaftenfeiringen kl. 17.00 for folk i alle aldre! 
Vi er i full gang med å arrangere julaftensfeiringen for 8. gang. Påmeldingene er begynt å 
komme inn! Vi regner med å få fullt hus igjen, med 100 gjester og ca. 20 medhjelpere. Så 
hvis du har mulighet å bli med enten som deltaker eller hjelper er du hjertelig 
velkommen ved å kontakte meg på telefon: 91841918. Mandag 19. desember kl. 19.00 
har vi samling for alle som vil hjelpe til på julaften. Da kan du møte frem om du blir en av 
hjelperne! 

Ejgil Nielsen 
 

Økonomi 
Nå har vi nettopp hatt ekstraordinær generalforsamling, og det 
foreligger et budsjett for 2017. Det hadde vært veldig bra å 
kunne hatt et budsjett som gikk i balanse. Men vi har et slitt 
hus, vi har ansatte, og vi har forbruk av både vann og strøm. Så 
vi har rett og slett for liten inntektspost i forhold til utgiftspost.  
Etter den ekstraordinære generalforsamlingens vedtak, ble 
tallene mye mer på minussiden enn det som var forespeilet på 
forhånd. Det var ønskelig at vi allerede neste år, budsjetterer 
med kr 500 000,- til nytt tak, og med rundt kr 70 000,- til 
oppgradering av det tekniske utstyret og miksepulten. Dette er 
nødvendig både for menighetens del, og med tanke på å være 
en attraktiv plass å leie til kurs og sels. 
Styret har prøvd å gjøre noen grep for å få ned utgiftene der vi 
kan det. Det er nedsatt en økonomigruppe som skal se på den 
totale situasjonen. Dette er regnskapsfolk. De vil se om det er 
mulig å f.eks. skille ut huset for seg selv og ha ett budsjett for 
eiendommen og ett for menigheten. De vil komme med innspill 
om det er større skritt vi bør ta for å bedre økonomien vår 
Det er en stor utgiftspost å få et regnskapsbyrå til å føre 
regnskapet. Der tar jeg over føringa fra nyttår. Vi har kjøpt 
regnskapsprogrammet Agil, som er et enkelt program for små 
bedrifter. Vi har fått en avtale med Knif Regnskap i Oslo om å 
kjøre lønna, de har ellers mye av regnskapet til Normisjon. Min 
stilling blir økt med ca. en dag pr mnd. (tilsvarer 5%) På denne 
måten vil vi kunne spare rundt kr 70 000,- på denne posten pr 
år. 
Vi har en del faste givere av våre medlemmer. 49 av 126 
medlemmer gir, enten månedlig, kvartalsvis eller årlig en fast 
sum til arbeidet i Norkirken. Vi har nå folk i leiligheten, og to 
kontor som vi leier ut, det gir god og forutsigbar inntekt Vi 
jobber også med å få mer utleie av lokalene våre på dager de 
ikke er i bruk av våre egne grupper. Så jeg oppfordrer dere som 
går i Norkirken om å bruke Norkirken om dere skal feire noe, 
eller trenger et sted for kurs og konferanser.  

Synnøve Fæster 
 

Bilder fra ungdomsmøtene 
Ungdomsmøtene som er en gang pr mnd. samler mange unge i Norkirken. 
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3 Programmet våren 2017 
Et nytt semester ligger foran oss. Programmet er blitt ferdig for gudstjenestene søndager og 
kveldssamlingene torsdager. 
Til gudstjenestene søndag kl. 17.00 får vi besøk av flere tidligere, men også kjente talere, som 
Martin Cave fra IMI-kirken, Trond Løberg tidligere hovedprest i Storsalen, Svein Høysæter tidligere 
prest i Norkirken Bergen og nå fellesskapsutvikler i Normisjon. Vi får også med noen av våre egne 
som Marianne Kraft, Kjell Arne Norum og Gunleiv Lerbrekk. 
I september hadde vi en forbønnskveld som det nå er blitt en tradisjon å ha en gang i semesteret. 
En som ønsker forbønn får kontakt med en forbeder, som ber konkret for det som ønskes. Neste 
forbønnskveld blir torsdag 2. februar kl. 19.00, ønsker du forbønn, så henvend deg til pastor noen 
dager i forkant, og du blir satt opp sammen med en forbeder. 
 
Til vår-semesteret har Ejgil halvert antall ganger han taler om søndagen i samråd med styret i 
Norkirken. Dermed får han det kommende semester mer tid til å  

- følge opp nådegavene vi er beriket med i Norkirken (se tankene herunder) 
- være mer tilstede blant våre forskjellige aktiviteter 
- flere besøk i bibelgrupper og personlige hjemmebesøk 

De nevnte områdene kan ofte bli liggende, når det mangler tid, og mer tid til sjelesørgeriske 
samtaler, nye ideer, visjoner og annet som dere synes er viktige!  
 

Kveldssamlinger 
Kveldssamlingene er blitt kjent og mange er blitt glade for disse samlingene., De gir både større 
dybde og innsikt i Bibelen og er trosbyggende. Samlingene har også rom for å stille noen av de 
spørsmål du går med. Og så møter du andre. 
Dette semester får vi besøk av flere spennende folk, så bare møt opp! 
12. januar           “Lidelse og mestring - lidelse og forbønn” v/ Arne Nordahl og Knud Jørgensen 
09. februar          «Om de siste tider» v/ Tove Rustan Skaar 
09. mars              «Tilbake til Eden» v/ prest, Helge Skaaheim 
06. april               «Se vi går opp til Jerusalem» v/ biskop, Per Arne Dahl  
 

Familiekonsert 
Lørdag 18. mars kl. 17.00 blir det konsert med den profesjonelle jentegruppa «SEVEN» som synger 
sammen med vårt eget Soul Children kor. Dette blir bra.  
 

Menighetshelg 
Helgen den 24.-26. mars drar hele Norkirken Drammen på menighetshelg på Strand Leirsted 
v/Sandefjord! 
Dette er absolutt ett av høydepunktene denne våren! Helt fra de aller minste til de eldste blir med! 
Dette er helgen, med gode muligheter for god påfyll og oppbyggelse i troen gjennom Bibelen, og 
også til å bli bedre kjent med hverandre og andre! Det blir tilpasset opplegg– for barna, 
ungdommen og voksne. Det er pottemaker Rita Aasen som skal tale og være den kreative denne 
helgen. Håper også å se flere av dere som er kommet opp i årene, som har stor erfaring og har 
mye å gi videre! Påmelding før 5. mars. 
 

Lederkurs for ungdom 
Helgen 3.-5. mars arrangerer vi, i samarbeid med Acta, igjen lederkurs for ungdom. Etter flere års 
pause, er det endelig på plass igjen. Vær med å oppfordre ungdommer dere kjenner, til å bli med. 
Det kreves ingen forkunnskaper. 
 

Godhet 
I 2016 ble vi for første gang med på godhetsbølgen i Norge, som er i sterk vekst i Norge! Fler og 
fler menigheter blir med på denne bølgen. 
Det blir også godhetsfestival i 2017! Vi i Norkirken Drammen blir også med på dette. 
Dagene for godhetsfestivalen er den samme over hele Norge, og det blir i uken før pinse. I 
Norkirken har vi valgt å bli med 3 dager, onsdag 31. mai, torsdag 1. og fredag 2. juni. Alle dagene 
kl. 17.00-21.00.  
Godhet er noe vi utfordres på hver eneste dag! At vi glemmer oss selv og våre egne hensikter og 
mål, men ser muligheter for å gjøre en forskjell for andre mennesker! 
Vi ønsker å hjelpe den enkelte til å ha fokus på å gjøre en forskjell for andre.  
I fjor var vi ca. 20 fra Norkirken som ble med på dette, og vi fikk alle erfare hvilken forskjell det gjør 
å vise godhet. Det er fint å se hvor overrasket og glade folk blir når vi gjør noe uten betaling, og 
med glede! Dette var veldig oppløftende, og vi var sammen om det! Vi fikk mange positive og 
oppløftende tilbakemeldinger. 
 

Leder 
Kjære dere 
 
I høst har et ønske og en bønn som jeg har hatt lenge 
blitt realitet. Vi har en ungdomsgudstjeneste! Vi har 
tidligere ikke visst hvordan, hva og hvem. Og plutselig så 
blir det til. Takket være ivrige foreldre og engasjerte 
ungdommer. De ville forandre noe og tok initiativet og 
så ble det til. Takk til Herren som overrasker oss gang på 
gang og gir arbeidere der hvor vi trenger dem.  
 
Advent er en hektisk tid også i menigheten, men snart 
skal det roe seg ned. Julefreden legge seg over 
Norkirken. Vi er i ventetiden på noe fint som skal 
komme. Vi ser frem til å feire Jesu fødsel og til å være 
sammen med våre kjære. Forberedelsene skjer ikke av 
seg selv. Møter, konserter, adventskafe og gudstjeneste 
skal holdes. Takk til alle dere som er aktive i menigheten 
og hjelper til, om det er synlig eller i bakgrunnen med 
bønn og annet. Som menighet gjør vi oss klar for å feire 
Julen.  
 
Jeg er spent på hva vinteren og våren bringer. Et nytt 
semester med mange muligheter.  
Sammen vil vi bygge videre på det fellesskapet vi er. 
Være nære og inkluderende og ha Herren i midten. Og 
ikke minst ikke glemme visjonen vår: Med Jesus i alt, 
med Jesus til alle.  
 
Velsignet advent og god jul til dere alle 
 

Hilsen 
Lars Hübschle 
for styret 

 

 

Nye leietakere i leiligheten  
I midten av september flyttet det en familie inn i 
leiligheten til Norkirken. Det er Kidsti og Yohannes med 
barna Hermella på 12 år og Yeal på 8 år. De kommer fra 
Eritrea.  
Kidsti og jentene kom til Norge for 7 år siden. Jentene 
går på Bragernes skole og Kidsti jobber som 
pleieassistent på sykehjem. Hun utdanner seg til 
helsefagarbeider, er ferdig med teorien, og satser på å 
være ferdig utdannet med fagbrev til neste jul. I 
sommer kom Yohannes til Norge. Han har tidligere vært 
her bare på turistvisum. Han har nå i november startet 
med norskopplæring på Introduksjonssenteret. Familien 
er aktive i Pinsekirken Filadelfia. Kidsti sier at de trives 
godt med å bo i Norkirken. De er takknemlige for å 
kunne bo i et land der det er lov å være kristne. 
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Misjonsprosjektene våre 
  

 

Heisann alle dere som bor i byen 
Drammen!  
 «Se til at den byen som jeg har ført dere til, må ha fred og fremgang, og be til 
Herren for den!» (Jer 29.7a) 
Vi er i samme arbeid uansett hvilken by Gud har ført oss til! Dere som er i 
Drammen skal be for byen og gjøre alt dere kan for byen deres og naboene 
deres. Samtidig er dere med på arbeidet i en by på en annen kant av verden: 
her i Øst-Senegal. Tusen takk for alle bønner, all økonomisk støtte og all 
omsorg vi får fra dere!! Det varmer, og dette prosjektet hadde ikke vært 
mulig uten dere!  
Gud som elsker både oss, alle i Drammen og alle malinkéene her i Senegal 
med en enorm kjærlighet sier: «Jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier 
Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» (Jer 
29.11) 
Så: tusen tusen takk! Vi ønsker at alle dere som ønsker å vite mer om hva som 
skjer her ute og hva som trengs ekstra forbønn skal få mulighet til det 
gjennom vårt månedlige nyhetsbrev. Det blir lagt ut på Norkirken Drammen 
sine hjemmesider, men vi kan gjerne sende det til deg om du heller vil ha det 
rett i innboksen. Ta gjerne kontakt med oss om dere vil: 
mkmoskvil@gmail.com.  

 
Masse hilsener fra oss som bor i en liten by her i Øst-Senegal: 
Møyfrid og Kristian Moskvil, Rakel og Oskar 
Kari og Andres Jøssang, Tomas, Daniel og Marion 
 
  

 
Kari og Andres Jøssang, Tomas, Daniel og Marion 
 
 

 

Nepal 
Her er en mail fra Caleb, hvor han og broren Chiring er på tur til 
Dolakha. Det er som du leser tre sherpaer som nettopp fikk dåp. Dette 
er også det området som ble hardt rammet under jordskjelvet hvor 
sherpaene tro til med hjelp like etterpå. 
Vi setter inn mailen som Caleb skriver: 
 

Dear didi and friends 
It's was really nice to hear from you about how wonderful   

lord. Me and Chhiring went to Dolakha and there are 3 people 

has taken baptism, one old lady 74 years old Doma Sherpa, 17 

years Lhakpa and 14 years Nima Sherpa took baptism, it was 

really blessings.  

Here I attached some pictures about baptism. 
  

In Him Caleb Sherpa  

 
 

 

 

 

Sigrid Haugsvær og Lulle Kolstad er to damer som 
har vært veldig aktive hos oss. De fyller begge år i 

disse dager, og Norkirken gratulerer! 
 

mailto:mkmoskvil@gmail.com
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Nådegavene i Norkirken 
Vi avholdt et nådegavekurs med 52 deltakere (ca. 30 av disse var fra Norkirken) 28.-29. oktober. Aril og Lotta Svartdahl var underviserne. Det ble en veldig 
berikende helg for mange!  
Mange ble klar over hva Gud har utrustet dem med. Flere hadde valgt å takke ja til en oppfølgende samtale, som gav større avklaring. 
Vi har et ønske om å få kartlagt hele menighetens nådegaver, for å bli klar over hva Gud har utrustet oss med i Norkirken. Det handler om å sette de 
nådegaver Gud har gitt oss i funksjon, slik at det blir til oppbyggelse og velsignelse. 
 
Derfor er vi nå i gang med å få et overblikk over våre nådegaver i Norkirken, og hjelpe folk til å bruke de nådegaver Gud har gitt dem, og bruke dem i rett 
tjeneste! 
Vi tror at det er viktig for Norkirken at nådegavene blir brukt slik at vi sammen bygger menighet, der vi tjener hverandre med våre nådegaver med glede! Vi 
håper at vår menighet kan gi den enkelte mulighet til å tjene med sine nådegaver. Hvis du lurer på hvilke nådegaver du har, så har jeg nå tid til å hjelpe deg til 
å finne dine nådegaver. Det kan være kort kursing, å reflektere sammen/snakke sammen med den enkelte eller i grupper. Kjenner du dine nådegaver, så 
oppfordrer vi til at du deler det med oss!  
Vi vil derfor gjerne ta en kontakt med deg etter jul en gang. Vi håper at du vil være positiv til dette    Ejgil Nielsen 
 

5 

 

 
Simon Wego 

 Ny sang i Drammen Soul Children 
Helene du har nå vært musikalsk leder og dirigent for DSC i litt over et år nå, hvordan trives du med oppgaven? Å være musikalsk leder i over et år har vært en 
spennende reise på mange måter og har blitt veldig viktig for meg. Jeg trives veldig godt med det og føler det er en arena hvor jeg kan ta i bruk mange av gavene 
jeg har fått. Samtidig setter jeg pris på å ha en så lærerik oppgave hvor jeg har kunnet vokse både på det musikalske og på det å ha en sentral lederrolle. Ikke 
minst er det utrolig givende å få være med så mye bra barn og ungdom, og få oppleve ekte musikkglede sammen med dem.  

Ungdom på kurs for å bli kjent med sine nådegaver     

I helgen 28. og 29. oktober ble kurset: "Som hånd i hanske" arrangert i Norkirken. De ca. 50 påmeldte til kurset fikk en meget god innføring i de forskjellige 
temaene. Det ble også tid til ettertanke. Kurset handlet om å finne sine gaver/nådegaver og hvordan la de komme til syne i menighetens liv. Noen har ønsket 
personlig veiledning, og en gruppe fra Norkirken har utført det. Vi har spurt Simon Wego, 15 år, hvordan han opplevde kurset? 
 

1. Hvorfor var du interessert i Hånd i Hanske? 
- Når jeg først hørte om hånd i hanske var jeg ikke så veldig interessert. Jeg visste ikke så mye om det, og jeg tenkte at det ikke var noe som angikk meg. Men 
etterhvert oppdaget jeg at dette kurset kunne være mitt i blinken for meg, med tanke på at jeg er i en utforskende og usikker periode i livet mitt 
(ungdomstiden). Jeg tenkte at jeg kanskje kunne finne nye sider ved meg selv som jeg ikke hadde sett før, og dermed bli mer sikker på hvem jeg er og hva jeg 
kan. 
 
 

 

2. Hva tenker du om kurset i ettertid? 
 - Jeg synes kurset var veldig bra. Jeg oppdaget noen nye sider ved meg selv, men jeg fikk også bekreftet noen av evnene jeg 
egentlig visste jeg hadde, men som jeg hadde "lagt i bagasjerommet" (jeg hadde ikke vært så oppmerksom på det/glemt det i 
den travle hverdagen) til da, noe jeg synes var meget oppløftende.  
Hverdagen kan være full av tøffe nedturer, og det er i slike situasjoner det er greit å ha en god selvfølelse man kan klamre seg 
fast til. En god selvfølelse får man ved å tenke positivt, være raus med seg selv, og ikke minst å tenke at man er god nok. Dette 
var noe av det jeg innså på kurset, og jeg tenker at det er veldig sunt for den mentale helsa å få slike påminnelser i en gang i 
blant. I tillegg var personene som holdt kurset (husker ikke hva de heter) ekstremt flinke til å fortelle og guide oss igjennom 
kurset. Med interessante og personlige historier, morsomme innspill og kloke ord til ettertanke, var det nesten verdt å dra dit 
bare for å høre på dem prate. 
 

3. Kan du anbefale kurset? 
- Ja, absolutt. Selv om det stjal tid fra den dyrebare helgen, synes jeg at det var verdt det. Dette er noe for alle aldere. Hvis man: 
er usikker på seg selv og/eller setter spørsmål ved sitt opphold i tilværelsen, ønsker bekreftelse og/eller en pekepinn på hva 
man vil, har et behov for å finne sine sterke sider og/eller en god indre moti være med på hånd i hanske, både for å få 
bedre selvinnsikt og god selvfølelse.  
 

Har du noen utdannelse innenfor musikk? 
Nei, jeg har ingen faglig utdannelse innen musikk og går for øyeblikket siste året med studiespesialisering.  
Men jeg er oppvokst i en musikalsk familie og musikk har alltid vært en viktig del av livet mitt. Hele livet har jeg vært 
omgitt av mennesker som inspireres av musikk og de har gjerne tilegnet meg en del musikalsk kunnskap opp gjennom 
årene. I tillegg har jeg fått være med på ting som har gitt meg gode musikalske erfaringer som kan være nyttig som 
dirigent. Jeg hadde ikke den største erfaringen med kor før jeg startet i DSC, og er glad jeg har fått rom for utvikling. Jeg 
kan en god del mer nå enn jeg kunne for ett år siden og akkurat nå er nok koret det nærmeste jeg kommer en utdannelse 
innenfor musikk, så får vi se hva som skjer videre. 
 

Du har skrevet en sang som koret nå synger, hvordan fikk du ideen om denne sangen? Hva handler den om? 
Det startet vel med at vi spille inn to låter med DSC i studio. Vi visste at vi ville ha med «Happy Day» av Tim Hughes som 
var en våre favoritter, men jeg hadde ingen klar idé på hva den andre kunne være. Så slo tanken meg at det hadde vært 
utrolig tøft om koret hadde hatt en egen låt. Jeg hadde skrevet noen låter før i singer/songwriter- og pop-sjangeren, men 
aldri til et kor. Likevel prøvde jeg meg fram, fikk litt tips fra folk og endte opp med en melodi og et godt grunnlag, så kom 
teksten litt etter litt. Sangen heter «Get Up» og handler om at Jesus var villig til å legge ned livet sitt for at vi skulle bli frie 
og er selve grunnen til at vi lever i dag. Låten oppfordrer rett og slett andre til å komme seg opp, gi han æren og sette han 
i fokus. 
 

Hva skjer videre med denne sangen nå? 
Sangen kommer forhåpentligvis snart ut på Spotify og iTunes. Følg med på nyåret! 

 

 
Helene Byholt 
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Hjemmet og pappaperm 
Jeg kan fortelle at vi den 27. oktober kl. 14.18 fikk en velskapt gutt, som vi 
kaller Joshua (betyr, Herren frelser).  
Vi er dypt takknemlige og glade over at Gud betror oss en så stor gave, som 
han er! Vi ønsker han skal døpes til Faderen, Sønnen og Den Hellig Ånds 
navn, slik han blir et Guds barn og får frelsen i Jesus Kristus. Vi ønsker aller 
helst å døpe han kl. 17.00 en søndag, men da min familie bor i Danmark og 
reisemulighetene er vanskelige søndag kveld tilbake til Danmark, og være 
klar å jobbe mandag morgen, da vil Joshua bli døpt ved en dåpsgudstjeneste 
lørdag 28. januar kl. 13.00, der alle interesserte er hjertelig velkomne! 
 
Jeg har samtidig stor trang til å uttrykke min personlige takknemlighet til alle 
dere! For alle tankene, forståelse og all forbønn i tiden som er gått!  
Dette har vært en veldig utfordrende-, men ikke umulig periode, for Gud har 
tatt vare på oss i alt! 
Tusen takk for forbønn, den er av uvurderlig stor betydning for oss. Jeg tror 
at jeg helt konkret har merket det når jeg enten har sittet på kontoret i 
Norkirken eller på mitt hjemmekontor, at det bes! 
Vi har også merket det under min kone, Eskedar sin graviditet. Det var i den 
perioden jeg jobbet mest hjemmefra. Vi vurderte det for en tid, at det var 
den beste løsning for alle parter. Men nå er jeg helt tilbake i den «gamle» 
praksis, der jeg igjen jobber mest fra kontoret i Norkirken. 
Hele våren jobbet jeg i gradert pappaperm, slik jeg hadde en hel dag mindre 
pr uke i jobben i Norkirken. Til slutt vil jeg bare si, at jeg ønsker alltid å være 
tilgjengelig for deg, enten om du ringer meg, sender sms eller e-post! Jeg 
ønsker også å bli kontaktet om noen kommer på sykehus eller trenger et 
besøk, så kontakt meg også gjerne. Og fyller noen runde bursdager, da vil jeg 
også bli veldig glad om å bli informert om dette på forhånd!  

Ejgil 

 

Naturlig kirkevekst 
Det er med glede vi kan presentere Norkirkens nyeste medlem Joshua 
Nielsen.  Han ble født 27. oktober og er til stor glede for sin familie. Rina er 
blitt storesøster. Hun syns det har vært litt bråk om natta, men begynner å 
venne seg til det. Eskedar og Ejgil har fått en del mer å gjøre nå, men har 
kommet godt inn i nye rutiner.  
Norkirken gratulerer! 

 

    
 

 

 

Noahs ark miljøbarnehage 
En liten hilsen fra Noahs Ark miljøbarnehage med ønske om en GOD og velsignet jul til 
alle. 
 
I barnehagen er det mange forskjellige ting som skjer i desember.  
Bildet er fra julebordet som ble arrangert for de eldste. Alle hadde pyntet seg, vi gikk 
polenese, spiste julemiddag og drakk julebrus. Det var stor stas. 
 
I år har vi laget oss en stor stall med Maria, Josef og Jesusbarnet i en krybbe. En gang i 
uken samles alle barn og ansatte til felles adventsamling rundt krybben. I tillegg har alle 
gruppene egne samlinger ved stallen. Vi har også et eget sanserom med mange små 
julekrybber hvor vi kan inn å lytte til musikk eller en god julebok. Det er godt å få være i 
Noahs Ark i desember. 
Onsdag 21.desember kommer 5åringene til Hyggestund for å fremføre julespillet vårt. Vi 
gleder oss 
 

Mvh Bente Hardang/ styrer i Noahs Ark 
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Ordet 
«Får da Sønnen frigjort dere, 

da blir dere virkelig fri» 

Johannes 8,36. 
 

Evig frihet han vant oss. 
Derfor skal vår sang bli en 

lovsang til Jesus Kristus, som 
gjorde oss virkelig fri! 

 

Gjenbruksbutikken Galleri Normisjon 
Julehandel og juleønsker 

Vi er i full gang med julehandel i bygd og by. Vi nordmenn kommer til å handle for 11 000 kroner i førjulstida. Til sammen handler det norske folk for 

58 milliarder kroner i ukene før jul. Prognosen jeg siterer kommer fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke som spår en oppgang i julehandelen på 

«bare» fire prosent sammenlignet med i fjor. For meg er dette svimlende summer. Det er en fin tradisjon å gi julegaver til dem man er glad i. Det er 

en rikdom å ønske seg noe også. Men hva er en god julegave? Må den koste så mye, og må det nødvendigvis være noe helt nytt? Jeg vet at mange 

gir bort opplevelser gjennom kino- eller teaterbilletter, et godt måltid etc. Gode idéer! Men hva med å handle noe fint i Galleri Normisjon Drammen 

som ligger sentralt plassert i Schwenckegata/Nedre Torggate? Du kan finne så mye spennende, unikt og flott til en rimelig penge. Bøker, musikk, 

klær og smykker, møbler, porselen og glass, leker og mye annet.  

Og vet du ikke hva du skal gi? Vi selger gavekort. Beløpet bestemmer du helt selv. Da kan julegaven din bli en mangedoblet glede – ikke bare gleder 

du han og hun som får gavekort og som kan gå på skattejakt i Galleri Normisjon, men du støtter også Normisjons arbeid i regionen du bor i, 

Vestfold/Buskerud, og skolegang til jenter i Bangladesh som ikke har mulighet for å ta utdanning for egen regning. Det vil jeg si er å nå langt med 

pengene.  

Men Galleri Normisjon Drammen ønsker seg også en julegave! Vi trenger flere medarbeidere. Helt konkret ønsker vi å komme i kontakt med menn 

og kvinner som kan jobbe hos oss på hver eller annenhver tirsdag fra nyåret av. Det er mange ulike oppgaver som skal løses. Det å stå bak disken og 

selge er bare en av dem. Vi trenger også deg som kan reparere ting, kjøre ut med tilhenger og hente varer folk vil gi oss, deg som liker å pakke opp 

og prise, rydde og mange andre ting. Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Skriv en mail til galleri.drammen@normisjon.no eller ring Lillian 

Dombestein på tlf. 92 453 492 så finner vi ut av hva du kan bidra med.  

Velsignet advent og riktig god jul! 

Lillian Dombestein 
Daglig leder for Galleri Normisjon 

 
 

 

Litt fra Regionen 
 

Bibelkonferansen på Strand, 3. – 6. 
november! 
Hva er Bibelkonferanse? 
Det handler om bibelinnhold, bibelforståelse og 

bibelbru bibelbruk.  
Kommentarer fra deltagere uttrykker begeistring over 
at Bibelen fikk stå i sentrum og ble brukt som autoritet. 
Foredragsholderne belyste ofte vanskelige eller uklare 
skriftsteder med Bibelens egne ord. Vi fikk oppleve at 
Den Hellig Ånd var til stede og opplyste oss, og dermed 
ble det lite plass for individualistisk synsing.  

Aktuelle temaer kom på rekke og rad, time for time. Det var vanskelig å velge noe 
bort, noe som forteller at arrangørene hadde truffet godt på innhold og 
foredragsholdere.  
Det var absolutt givende å være tilhører!  
Konferansen skapte forventning og lyst til å oppleve noe lignende neste år! 
Konferansen hadde et aktuelt, interessant og et meget tettpakket program! Vi har 
ulik «møtekondisjon» så noen kunne nok hatt behov for litt lengre pauser. 
Strand er et supert konferansested, også når været er direkte ufyselig og høstlig!  
Takk til alle som bidro! 

Liv og Ove Ingvaldstad 
 
PS! Undervisningen fra Bibelkonferansen kan du høer om du går inn på nettsidene 
til Jesusnett: www.jesusnett.com  
 

 

 

 

mailto:galleri.drammen@normisjon.no
http://www.jesusnett.com/
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Ta kontakt 

.. om du trenger besøk, en samtale 
eller forbønn! 
VH Ejgil Nielsen 918 41 941 eller 
pastor@norkirken.drammen.no 
 
 

Norkirken Drammen 

Rådhusgata 25 
3015 Drammen 
 

Telefon: 932 94 200 
  

E-post: 
adm.leder@norkirken.drammen.no 
 

Konto: 3000.26.03140 
 

Ansvarlig redaktør: Arild Wego 

”Med Jesus i alt,  
med Jesus til alle ” 

 
Finn oss på weben: 
www.norkirken.drammen.no 
 

 

 

8 
Faste aktiviteter i Norkirken 

Mandager:  
Drammen Soul Children øver 
Hver mandag kl. 17.45 – 19.30 
Huskoret øver  
Enkelte mandager kl. 19.30 – 21.30  
Tirsdager: 
Tirsdagskafeen er åpen 
Hver mandag kl 17.30 – 21.00 
Onsdager: 
Hyggestund  
Oddetalls- onsdager kl 11.00 – 13.00 
Torsdager: 
Samtale og bønn i Blåstua 
Hver torsdag kl 10.0 – 11.00 
Familiekoret øver 
Annenhver uke kl. 17.00 – 18.30 
Fredager: 
Tirsdagskafeens bibelmøte 
Enkelte fredager 
Søndager: 
Gudstjeneste  
Hver søndag kl17.00 – 18.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansatte 

   
Ejgil Nielsen   Synnøve Fæster  Helene Byholt 
Pastor    Administrasjonsleder Dirigent DSC 
 

 
Styret:   
 

      
Lars Hübschle    Anne Harket   Anne Lina Høie 
Styreleder    Styremedlem / Nestleder  Styremedlem / Referent
  
 
 

  
  
Arild Wego   Bjørg Norrud   Kari Storli 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 
 
 

   
Eirik Ueland   Marit Vormeland   Marion G Seierstad 
Varamedlem   Varamedlem   Varamedlem 

mailto:pastor@norkirken.drammen
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206158065502947&set=a.1338033143223.2047860.1602984660&type=3&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430070730832&set=a.483650285832.261922.558885832&type=3&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=117648791951956&set=a.117648098618692.1073741827.100011205066910&type=3&source=11
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1379092888784645&set=a.178258755534737.44328.100000518428318&type=3&source=11

