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Nyhetsbrev januar 2015 
 

SPIREN FYLTE 60 ÅR! 
 
Den 30. oktober 1954 ble det stiftet en liten kvinneforening i 
bedehuset på Bragernes. Den ble stiftet for å arbeide for inventar og 
utstyr i det gamle bedehuset, vesentlig til kjøkkenet. Hundrevis av 
trofaste kvinnehender har vært foldet i bønn for 
Indremisjonsvirksomheten i alle disse årene, samtidig som de 
praktisk sørget for bidrag gjennom utallige basarer og utlodninger. 
 
Da det nye bygget sto ferdig i 1981, kunne de bidra med en stor gave 
merket «kjøkkenutstyr». I løpet av årene som har gått siden 1981, på 
33 år, har denne lille foreningen bidratt med ikke mindre enn kr. 
526 000, til Norkirken, Gulsrud og kretsen. Et fantastisk bidrag! De 
har deltatt på Misjonsbasaren hver vår, noe som har gitt dem gode 
inntekter, men det har også kostet stor innsats. 
 
Det ble holdt stor fest for å feire Spirens 60 års jubileum i Norkirken 
den 2. november i fjor og fortjente blomster ble delt ut til 
foreningens trofaste medlemmer. Et paradoks var det at Norkirken 
fikk overrakt en gave på kr. 25 000 – dette er Spiren! 
 
Vi takker ydmykt for alle gaver og for trofasthet til Indremisjonshuset 
i alle disse årene! 

Ellen Opsal 
 

Innsida 

 
 

 
Ivrige jenter 
 

Mattilsynet sjekker kvaliteten på 
hjemmebaksten! 

 

 
Elisabeth i fullt arbeid 
 
 

Adventkaféen 
 

Lørdag 6. desember var det duket for årets adventkafé, som har blitt en populær, sosial og hyggelig samling 
i adventstiden.  
 
Vi har vært en gjeng på 8-9 «jenter» som har kommet sammen hver mandag hjemme hos meg for å 
forberede denne lørdagen. Det blir sydd og strikket, både der og hjemme for å få ting å selge til inntekt for 
menigheten vår. En stor gjeng har også vært i gang med kake- og lefsebakst, som var kjærkomment på 
salgsbordet. En stor avdeling med brukte ting var det også plass til og her har Kari gjort en formidabel 
innsats. Masse flotte ting var til salgs og det ble et godt tilskudd i kassen. 
 
Hvert år har Margot stått for grøten på kjøkkenet. Hun hadde fått fri nå, men sannelig savnet vi henne! 
Grøten var ferdigkjøpt og holdt slett ikke samme standard som Margots hjemmelagde. Men kafeen er 
populær, og med vafler og kaker i tillegg ble det gode penger i kassen. 
 
Ettermiddagen ble avsluttet med trekning av lotteriet og jubelen sto i taket hver gang det var kjente navn 
som ble ropt opp. Det er flott å være med, helt fra den første samling i august og fram til spenningen når 
lørdagen kommer. Mange ukjente ansikter sammen med våre egne ga oss et kjærkomment tilskudd, nesten 
60 000 i kassen på de fem timene vi hadde åpent! 
En sliten og glad gjeng satte seg ned med bena høyt lørdag kveld da alt var overstått.  
 
En stor TAKK til alle bidragsytere; ingen nevnt og ingen glemt, men denne suksessen kommer ikke av seg 
selv!  

Ellen Opsal 

 
HUSK! Generalforsamlingen med valg av ny styreleder den 26. mars kl 18.30! 

 

 
Takk fra Norkirken 

 
En trofast kasserer og leder i Spiren 
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Drammen Soul Children 
I år valgte vi å lage vår egen juleforestilling «Der Gud er, der er det kjærlighet». 
En av tenåringene i koret, Ida Camilla, hadde en idé om en musikal og det ble 
det! Barn og unge, og voksne også, opplever å bli utestengt og oversett, ha 
problemer hjemme og utfordringer med forelskelse. Midt oppi dette ønsker vi å 
peke på at Gud elsker oss og vil oss vel, uansett hvem vi er og hva som skjer. 
Dette ble tema for de ulike scenene i musikalen, sammen med våre 
favorittjulesanger. Vi hadde en forestilling i Norkirken, og det var en opplevelse! 
Det var mange som syns vi skulle hatt flere forestillinger, så vi viste også et 
utdrag fra forestillingen på julaftensmøtet i Norkirken. Dette prosjektet krevde 
stor innsats og iherdig øving, men det var utrolig gøy å få det til! 
I skrivende stund er det kun 9 uker, så setter Drammen Soul Children og Soul 
Teens seg på flyet til USA. Soul Children er inne i sitt 10. år, og planlegging av 
jubileumstur til USA har pågått i flere år. Vi har jobbet hardt for å tjene inn 
penger til turen, og siste innspurt foregår i disse dager. Trenger du påfyll av 
dopapir – kontakt en av oss i Soul Children!! 
I USA gleder vi oss til å besøke gospelkirker, synge, delta på frivillighetsprosjekt, 
sightseeing, Disney-parker, ny og spennende mat og sosialt samvær! Dere skal 
nok få høre mer når vi kommer tilbake, fulle av inntrykk og gode minner. 
 
      Merete Ueland 

2 Barnehagens 
juleforberedelser: 
Desember i barnehagen er hvert år 
en spennende måned med mye 
variert innhold. Vi møtes av 
adventsstjerner som lyser mot oss 
om morgenen og rom som er fylt av 
mer og mer julepynt, jo mer vi 
nærmer oss julaften. 
Hver dag samles barnegruppene til 
adventsamling hvor det tennes lys, 
synges, trekkes kalender og 
juleevangeliet og julefortellinger blir 
formidlet. Det bakes, klippes og 
limes, lages hemmeligheter, synges 
og lekes. Forventningene er store.  
Hver mandag møtes alle de 96 barna 
+ ansatte til felles adventsamling, 
hvor et nytt adventslys tennes, det 
synges og fortelles. Vi har nissefest 
for alle og julebord for 5åringene. 
 

 
Nissefest og juletregang 

 
Noahs Ark er så heldige at vi har et 
eget julerom fylt av krybber, stjerner 
og engler. Et fantastisk annerledes 
rom å være i.  
For at barna våre skal få et godt 
kjennskap til julens innhold, drar 
5åringene til Oslo på 
julekrybbeutstilling, 4 og 5 åringene er 
på julevandring i Frogner kirke og vi 
øver selv inn juleevangeliet som 
julespill.   
 

 
De tre vise menn/ julevandring i Frogner  

kirke 

5åringene framførte julespillet på 
Hyggestund og alle barna framførte 
det på barnehagens juletrefest 
6.januar. 
Siste uken før jul settes juletreet opp 

 
Vi ønsker dere alle et GODT NYTT ÅR! 
 
Hilsen fra Noahs Ark ved Bente 

Huskoret 
Høstsemesteret har vært et hyggelig gjensyn med Tor Kessel som korleder. Gamle sanger fra korets første år er tatt opp igjen sammen med nye, 
bl. a. et arrangement av Håpstango (nr. 479 i Norsk salmebok). Huskoret har i høsthalvåret sunget på Spirens 60-års jubileum og to 
søndagsmøter. Det sosiale fellesskapet to ganger i året prioriteres høyt. I vårsemesteret skal vi synge på tre søndagsmøter. Vi har som alltid 
øvelse på mandag kl. 19.30- 21.30, i Norkirken.  Ikke hver mandag, men etter oppsatt plan. Har du lyst til å være med, er det hyggelig.  
         

Kontakt Turid Evenshaug tlf. 924 80 488 
 

Leder 
 

Kjære alle sammen, 
 
Så har vi i Norkirken Drammen fått et nytt år, - 2015. Et nytt 
semester vi skal fylle med liv og virke.  Et nytt år vi igjen skal 
gi evangeliet om Jesus Kristus og Guds frelsesplan videre til 
mennesker.  Et nytt år vi skal vokse i kunnskap og kjennskap 
til Ham. Et år vi igjen skal fylle med forskjeller i mangfold, i 
grener og aktiviteter, i former, i uttrykk, i tjenester, i et 
mangfold av gaver, av alder, av mennesker, av muligheter. 
Et år med forskjeller og mangfold. 
 
Dette er vi så takknemlig for. 
 
Samtidig samles vi om én visjon, ett kall, én Frelser, ett 
evangelium, - én Messias, - én Jesus Kristus. 
 
Jeg tenker på vårt virke slik det er beskrevet i Paulus’ brev 
til Efeserne kap 4,3- 6.» 
- Bevar Åndens enhet,  
- én kropp, én Ånd slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, 
- én Herre, én tro, én dåp, 
- én Gud og alles Far, Han som er over alle, og gjennom alle 
og i alle» 
 
Forskjeller og mangfold - og Enhet, på samme tid. 
 
I julen henledes igjen vår oppmerksom på Guds frelsesplan 
som ble åpenbart for alle mennesker og tok bolig blant oss, 
- Og «alle de som tok i mot Ham, gav Han rett til å bli Guds 
barn (Johs 1,12)«. Vi tror Jesus Kristus vil og kan møte hver 
enkelt, ta bolig, føde nytt, skape forandring og gi liv og 
retning til ethvert menneske, - også i 2015. 
 
For et budskap, for et håp, for en fremtid! 
 
Jesus er i sentrum i alt vårt virke, om Ham samles vi- og om 
Ham faller alt på plass, og finner sin plass. 
Også dette året samles vi om vårt kall, - og vår visjon «Med 
Jesus i alt, med Jesus til alle».  Og vi samles om Normisjons 
visjon; «Med Jesus Kristus til nye generasjoner og 
folkeslag» 
Dette er vårt virke også dette året.  
 
Det er dette som er oss. Det er dette som er Norkirken 
Drammen. Velsignet Nytt År!  

Lars Harket 
Styreleder 
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3 Ordet! 
I Joh 8,11 sier Jesus: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av! 
Er du en av de som kjemper med selvforakt og selvfordømmelse, så er dette et ord til deg! 
Eller er du en av de som liker å finne andres feil og alltid har noe å si om hva som ikke er helt 
feilfritt! 
Noen mennesker lar seg styre av frykten og er redde for hva som kan skje her og der,  
mens andre lar seg i for stor grad kontrollere av hva andre synes og mener! 
Hør Jesu ord uansett hvem du er: Heller ikke jeg fordømmer deg! 
Gud har skapt oss alle som verdifulle med full frihet til å tenke og tale - også denne kvinnen,  
som blir grepet på fersk gjerning i noe som strir mot Guds vilje.  
Men hun får møte mannen som ikke fordømmer henne, og som ser hva hun egentlig trenger. 
Mannen gir henne en ny sjanse, og sier til henne at hun kan løfte hodet sitt og gå fritt og 
oppfordrer henne til å leve i Guds lys.  
Slik gjelder det også alle oss. Jesus fordømmer deg aldri, men ønsker du kommer til ham med alle 
dine byrder og alle dine feil - også om du blir tatt på fersken. Han alene kan sette oss fri til å leve et 
liv som blir til velsignelse! 
Både du som forakter deg selv og du som er opptatt av å rette på andres feil og mangler! 
        Ejgil Nielsen 

 
      
          

Vår-semesteret 
Vi er allerede i full gang!  
Vi hadde en flott og festlig nyttårsfest med 
blant annet besøk av tryllekunstner Bjørnar 
Langen.  
Han fanget alles oppmerksomhet og vi fikk 
også høre et fint budskap om Han som kom i 
julen for å bringe oss håp og liv. 

 
5 unge musikere på nyttårsfesten 
 
Kveldssamlingene på torsdager kl. 19.00 har 
vokset seg større og større. Det er fint 
oppmøte og det har vært mange fine 
kvelder, der vi blir bygget opp i troen. 
Vi har allerede avviklet den ene av de 5 som 
er planlagt denne våren. Den første hadde 
igjen fint oppmøte og et fengende opplegg 
ved Anne-Margrethe Saugstad, der hun drar 
oss inn i mysteriene og åpner Bibelen på en 
ny og inspirerende måte.  
De 4 neste på våren er det invitert 
spennende talere med aktuelle bibelske 
temaer (se hjemmesiden). 
Styret har besluttet å prøve ut nye 
møteformer denne våren. 1. februar og 31. 
mai vil bli litt annerledes i forhold til det vi 
ellers er vant med. Styret ønsker prøve ut et 
opplegg der det noen ganger blir større 
fokus på lovsang og forbønn under noen 
møter. Vi mennesker kan ofte brenne inne 
med ting som kan ligge tungt og byrdefull i 
oss, og da kan forbønn og samtale være et 
fint tilbud. Alle kan alltid henvende seg til 
pastor Ejgil på 91841941 om man ønsker 
forbønn, samtale eller oljesalving. 
 
 

Bibelmaraton fra 13. - 16. november 2014 
Bibelmaraton 80 timer ble gjennomført i Norkirken Drammen. Det ble lest uavbrutt fra kl. 9.00 
torsdag 13.11 til kl. 18 søndag 16.11.  
Mange leste og den yngste var kun 7 år. Det ble dager til stor inspirasjon og mange erfarte at 
ved å lese ble Ordene fra Bibelen levende og aktuelle. De satte ting i gang i livet, som mange 
ikke hadde trodd på forhånd.  
 
NRK var her for intervju og politikere var her for å lese. Dette satte gang i noe stort, som vi ikke 
kjenner frukten av ennå!  
Konklusjonen ble at Bibelen gjør en forskjell og at det nytter å lese Bibelen både alene, men 
også sammen med andre!  
     Ejgil Nielsen  

 

 

Julaftensfeiring 
Igjen i år inviterte vi til julaftensfeiring i Norkirken Drammen.  
95 tok imot invitasjonen og i tillegg var vi 20 hjelpere. Så totalt var vi 
115. 
For meg ble det den absolutt beste gangen. Folk fra forskjellige 
kulturbakgrunner, 29 barn under 12 år, muslimer og kristne mellom 
hverandre, og vi hørte alle juleevangeliet. Noen kommer fra år til år, 
men hvert år er det også mange nye. 
     Ejgil Nielsen 
Par-kommunikasjon 
En hel lørdag var vi samlet for å jobbe med kommunikasjon. Det var 20 par påmeldt. Ole-
Magnus Olafsrud underviste fint som han pleier, og det ble en fin lørdag med mange gode 
samtaler parene imellom, slik man kan bruke senere i livet også.  
        Ejgil Nielsen 
 

Givertjenesten 
Den faste givertjenesten er den største og mest forutsigbare inntekten vi har i Norkirken.  I 2014 hadde vi en total sum på vel kr. 500 000 fordelt på 
45 faste givere, noe som er tett opp mot den budsjetterte inntekten. Norkirken har flere ganger oppfordret menigheten til at flere meldte seg på 
denne givertjenesten og noen har kommet til på slutten av året. Det er et lite tankekors at en liten sum fra hvert medlem kunne gi et stort tilskudd 
til menigheten. Vi er ca. 110 medlemmer og hvis de resterende 65, som ikke er faste givere, kunne avse f.eks. kr. 100 pr. måned, ville dette gi oss et 
bidrag på 78 000 kr. i året.  
På høstens ekstraordinære generalforsamling ble det vedtatt et budsjett med et underskudd på kr. 273 000. Vi har et stort hus å drifte og kan 
vanskelig få kostnadene ned. Vi ønsker jo også å gi menigheten et tilbud som alle kan glede seg over med gode aktiviteter og dette koster også 
penger. 
Ditt bidrag kan gjøre mye! 
Kanskje det er noe for deg? Det er veldig enkelt å bli med – ta kontakt så hjelper vi deg gjerne! 

Flaskeinnsamling 
Du må gjerne levere tomflaskene dine hos oss! Vi samler dem inn og får et lite, kjærkomment tilskudd i kassen.  Noen leverer jevnlig og det blir 
faktisk litt penger av det i løpet av et år. Nå har vi riktignok gitt tomflaskene til Drammen Soul Children det siste året, og dette vil vi gjøre fram til 
påske. De skal jo på en stor tur og gjør en iherdig innsats for å samle inn penger. Men etter påske går det til egen kasse og Tørres tar jobben med å 
pante tomflaskene som samles på lageret. Sett dem i en plastpose (eller plastsekk) så gjør vi resten!  

Ellen Opsahl 
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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 

”Med Jesus i alt,  
med Jesus til alle ” 

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

 

 

4 Norkirkens internasjonale arbeid 
Søndag 15. februar får vi besøk av internasjonal 
leder i Normisjon, Dag-Håkon Eriksen. Han vil 
blant annet si noe om situasjonen i Senegal. 
Det er nå et år siden vi hadde forbønn for 
Møyfrid og Kristian Moskvil og lille Oskar like før 
de dro for å starte nybrottsarbeid i en landsby i 
Øst-Senegal. I løpet av vinteren og våren 
etablerte de seg, kom i gang med språkstudier 
(malinké) og fikk god kontakt med de lokale. 
Men savnet av å arbeide i et team og å ha et 
kristent fellesskap var der. Rekrutteringsplanen 
la opp til at de skulle ha utsendinger ved sin 
side fra høsten 2014. Så oppstår det hindringer 
for utsendinger etter planen. 
Sikkerhetsutfordringer gjorde at Normisjons 
ledelse stoppet ny utreise etter familien 
Moskvils  sommeropphold i Norge. Om ikke 
ebola-epidemien utvikler seg videre, håper vi de 
kan få reise ut igjen til Senegal høsten 2015, og 
da i et team. Dag-Håkon Eriksen skriver: «Det er 

behov for forbønn når det gjelder sammensetning av 
team, strategi og finansiering av arbeidet der. Vi 
drømmer om å gå inn i Senegal videre sammen med 
kirken i Mali.» 

Utfyllende informasjon finnes på Moskvils blogg 
på http://www.normisjon.no/blogg/et-lite-
Senegal eller gå via Norkirkens hjemmeside. 
 

Familekoret 
Familiekoret har startet opp med ny giv.  
Barnefamilier ønskes hjertelig velkomne til et 
nytt semester. Familiekoret gir oss anledning til 
å gjøre noe sammen som familie, bli kjent med 
andre barnefamilier og gi barna en naturlig 
tilhørighet til Norkirken. Vi møtes i Norkirken 
ca. annenhver torsdag kl. 17 

Nytt forum for misjon 
Et medlem, som etterlyste et fellesskap med fokus 
på internasjonalt arbeid, satte oss på sporet om å 
etablere en ny gruppe. Interesserte kan ta kontakt 
med Ingeborg Danbolt Drange og sette av 12. 
februar kl 18.30-21.30. Dette kan bli spennende! 

 
Hilsen fra Administrasjonsleder 
Det har vært malt og pusset i huset og nå var det 
endelig kontorenes tur. Den trofaste arbeids-gjengen 
 med Aslak i spissen for Jan, Henning og Ragnhild var 
i gang i fjor vinter og de mørke og kjedelige 
kontorene ble forvandlet til lyse og trivelige lokaler. 
Ingenting stopper disse gutta og Ragnhild tok på seg 
capsen og malte vinduer som bare hun kan. Jeg 
takker dere hjertelig for innsatsen, det er så trivelig å 
komme på jobben på morgenen!  
Nå står det en ny jobb for tur; det skal monteres nytt 
kjøkken i utleieleiligheten. Det gamle har stått siden 
huset ble bygget og er klart for omadressering til 
Lindum…. Planene er i gang og arbeidet påbegynnes i 
februar.  
Så er det endelig bestemt: jeg takker for meg til 
sommeren. Planen var å avslutte «karrieren» til 
nyttår, men jeg angret meg litt og fikk lov til å 
fortsette et halvår til. Men da er det ugjenkallelig 
slutt etter 10 år i tjeneste for Norkirken. 

Ellen Opsal 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 staute arbeidskarer 

 
 
 

 
 

 
 

Styremedlemmer 2014/2015 
Leder:   
Lars Harket  lars.harket@ebnett.no 
Nestleder: 
Kjersti Myhre  kjersti.myhre@sb-hf.no 
Øvrige styremedlemmer:  
Kari Storli 
Anne Lina Høie     
Eirik Ueland   
Marion G Seierstad   
Marianne Kraft     

 
 
 
 
   

Da spiser vi en enkel middag sammen, før vi øver på gamle og nye 
sanger og avslutter med en liten andakt og frilek for barna. I tillegg til de 
vanlige samlingene prøver vi å få til at mødrene og fedrene samles hver 
sin kveld og finner på noe hyggelig sammen. 
 
Vi har hatt et semester med ganske få medlemmer. Dette gir oss litt 
ekstra utfordringer i fht gjennomføringen av samlingene. Vi har nemlig 
lagt det opp slik at matlagingen går på rundgang. Tidligere har to og to 
familier gått sammen om å lage maten, rydde, vaske opp og holde den 
lille andakten. Forrige semester var vi imidlertid så få at en familie sto 
for hver sin torsdag alene. Dette har ofte resultert i at både mor og barn 
blir borte fra selve syngingen, noe som er temmelig merkbart med det 
lille antallet vi har vært.  
Vi ønsker oss veldig flere medlemmer og setter stor pris på forbønn for 
dette. Hvis det i tillegg plutselig skulle være noen som trenger en 
tjeneste og kunne tenke seg å stelle istand måltidet for oss i en periode 
hadde det gjort samlingene lettere i den fasen vi er nå. En aldri så liten 
ønskedrøm... (Måltidet er enkelt og barnevennlig!).  
 
Vi går ut og «reklamerer» for Familiekoret og har allerede fått en ny 
familie som tilskudd, i tillegg har Tørres og Liv meldt seg til tjeneste med 
oppvask når de har anledning. Et bønnesvar før vi nesten har rukket å 
be….      

Birgitte Fosser Johansen 
 

Administrasjonsleder 
Ellen Opsal    ellen@norkirken.drammen.no     901 12 555 

Pastor 
Ejgil Nielsen  pastor@norkirken.drammen.no  918 41 941 
Ungdoms- og musikkarbeider  
Andreas Harket       476 86 051 

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

 
 
 

Jan og Aslak i aksjon 
med å fjerne 
gammelt gulv 
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