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Adventskaféen 
Fjorårets adventkafé/julemesse gikk av stabelen den 7. desember. . En STOR takk til dere alle som 
gjorde lørdagen til en suksess! Det var masse folk – mange utenom våre egne hadde tatt turen. 
 
 
 
 
 
 
 

En flott gjeng har vært i sving siden januar og mange hadde sagt seg villige til å delta. Men det er så rart 
med det; når vi starter opp, er det ikke mange som kommer….. Mange tror at du må kunne sy, men det er 
ikke sånn! Det ligger mange arbeidsoppgaver bak et slikt prosjekt, du kan klippe, tegne en strek etter et 
mønster på et matpapir, sette fast knappenåler, stryke ut sømmer, koke kaffe, strikke, brodere  etc. etc. og 
alle trengs. Vi har hatt det veldig hyggelig og avsluttet det hele med en evalueringskveld med deilig 
koldtbord og mye latter og hyggeprat. 
Vi åpnet kl. 10 lørdag morgen, da hadde Margot allerede vært i gang med grøten i flere timer. Ingen lager 
grøt som henne – og det er store problemer med å få laget nok med de kokemuligheter og kjeler vi har på 
huset. Nå mener hun det er siste gang og vi takker henne hjertelig for alle timene med grøtsleiva! 
Det ble for lite bakst i år og det var nesten tomt etter en liten halvtime. Mange skuffede måtte bake selv! 
Et tankekors for neste gang– planlegg bakst jenter! 
Åresalget var veldig populært og her hadde vi ikke nok til alle! Mange flotte gevinster var gitt og det takker 
vi også for. Nytt av året var forhåndslotteri og det var spennende. Dukker med utstyr er alltid vellykket og 
vi solgte lodder så Karens kulepenn gikk varm en stund. Kari hadde samlet sammen til en stor disk med 
brukte ting og her var det kø. Årets innsats ga flott resultat: nesten 65 000 kr., men da har vi ikke trukket 
fra noen utgifter. De er ikke så mange, for det er gitt en gave på 12 000 til å dekke utgifter, så overskuddet 
ble bra.  

Ellen Opsal    
 

 

Innsida 

Vårens høydepunkt!  
Bli med på Norkirkens menighetshelg! 
på Strand leirsted den 4.-6. april 2014. 

Det blir en helg med mye fellesskap og 

vi blir bedre kjent med hverandre. 

Helgen vil være for alle aldre, det vil bli 

mye hygge og oppbyggelse for troen. 

Tema: ”Godhet – en uimotståelig 

kraft”  

Marianne Kraft har sagt ja til å komme 
med opplegg og undervisning! 

 

 
 
 
 

 

Noahs Ark  
Godt nytt år til dere alle! 
Vi i Noahs Ark har hatt en flott desember. Som dere ser av bildet, ble det blant annet bakt julekaker 
som fikk plass under mange juletrær. På bildet ser vi: Vienna, Hanna, Lotta og Cornelia. (Skulle 
nesten tro det var et opptakskrav at navnet slutter på A)  
Julespillet vårt med juleevangeliet fremførte vi både på Hyggestund og barnehagens juletrefest. Når 
det var Lucia besøkte vi Nøstehagen bo- og omsorgssenter. Det er hyggelig for oss å få dele det 
glade budskap på denne måten. 
Med en mild og regnfull høst, kunne vi grave i sandkassen fram til jul. Noahs Ark båten har vært et 
kjærkommet sted å leke og lavvoen vår et deilig sted å varme seg og spise. Nå gleder vi oss over at 
snøen endelig har kommet. Akebakken er i flittig bruk. Vi håper snøen holder så vi også kan gå på 
ski. 
Hovedtemaet vårt i år er ”Kropp, bevegelse og helse”. Vi blir kjent med kroppen vår, ser at Gud har 
skapt hver av oss er unik, bruker kroppen vår til ulike aktiviteter og spiser mat kroppen blir glad 
for,… 
Det er 96 barn som har plass i Noahs Ark denne våren. Hyggelig at barnehagen er full av barn og 
familier som ønsker å være hos oss. 
Takk for forbønn og omtanke!  Bente Hardang 

styrer 
n 

 
Noahs Ark barnehage 
- En god start for en trygg framtid. Med ansvar for:  
                  •Meg selv 
                  •Andre 
                  •Miljøet 
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Givertjenesten 
Kjære venner av Norkirken! 
Mange av dere legger ned en fantastisk innsats av frivillig arbeid, men vi trenger også lønnede medarbeidere for å drive en levende og 
bærekraftig kirke. 
Styret har bestemt at Ejgil sin stilling skal økes fra 75% til 80%. Ellen gjør en fantastisk jobb med utleie og dette genererer mye inntekter for 
kirken vår, men det skal også betales lønn til henne. 
Dette sammen med et ønske om å satse mer på for eksempel barn og ungdommer, diakoniarbeidet osv. gjør at vi er avhengige av alle de 
gavene vi får. Tusen takk til alle dere som gir fast til Norkirken.  
Til dere som ikke gir fast til kirken, er det noe du kanskje kan vurdere? Husk du får skattefradrag! Dette fradraget er økt fra kr. 12 000 i 2013 
til kr. 16 800 i 2014. Her kan du støtte en god sak samtidig som du kan trekke beløpet fra i din selvangivelse!  Dere som allerede gir fast, har 
dere mulighet til å gi mer slik at Norkirken kan vokse og nå enda flere innbyggere i Drammen? 
Dersom du lurer på noe rundt givertjenesten, eller trenger hjelp til å fylle ut fullmakt for fast trekk til kirken så ta kontakt med undertegnede 
eller Ellen. 
På forhånd takk.           Espen Bjørkenes 

På vegne av givertjenestegruppen 
 

 
 
 

2 Leder 
Kjære alle sammen, 
 

Først, - takk for 2013, for din delaktighet og 
innsats i Norkirken Drammen! 
Så ligger et helt nytt år foran oss! Med liv og 
virke, med hverdag og fest, med alt vårt. 
Og med Norkirken Drammen!  
 

Først og fremst er det et nytt år hvor Evangeliet 
skal lyde, ved alt vårt arbeid og vårt virke.  Vi 
ønsker dette året spesielt å rette blikket mot 
Bibelen som Guds Ord.  Vi tenker på ærefrykten 
til Ordet, - og ikke minst den kjærlighet til oss 
mennesker som er gitt oss i Guds Ord, om Guds 
hender som rekkes til oss. Det er ikke et hvilket 
som helst ord, men et Ord som lever, som sår, 
som føder nytt liv, som forandrer, som ikke 
vender tomt tilbake, men utretter det det 
sendes for å gjøre, som er nøkler inn til hjertene, 
som den onde er maktesløs overfor.  Et Ord som 
tok bolig i blant oss, i det sanne menneske, I 
Guds Sønn, Jesus Kristus, I Ham er veien til Gud 
åpen.  I Guds Ord finnes alt fortalt, - alt vi 
trenger for vår hverdag, vårt liv og vår fremtid.  
Og alt er nedtegnet, og alt som er nedtegnet skal 
skje.  Det er dette Ordet vi tror på. Det er dette 
Ordet vi er blitt en del av. Ordet om Gud og 
mennesket. 

Bibelifokus 
Normisjon og Acta VeBus storsatsning dette året er Bibelifokus – jakten på sammenhengen. I begynnelsen av februar lanseres et nytt 
undervisnings- og turneringsopplegg. Prosjektet er starten på en trosopplæringsplan for alt barne- og ungdomsopplegget i Acta, og starter 
med aldersgruppen 5. – 7. klasse. Hensikten med Bibel i fokus er å gjøre Bibelen og bibelhistorie mer spennende og forståelig.  
I Norkirken Drammen er det Skattejakten de første som får være med på Bibelifokus. Gjennom Skattejaktens samlinger utover våren skal vi 
jakte på sammenhengen i Bibelen og konkurrere mot andre Actalag. Det hele avsluttes med en helg for alle Actalag 2.-3. mai 2014 på Strand 
Leirsted. Vinneren av turneringen får en tur til Tusenfryd og blir første vinner av vandrepokalen! Så for alle som er med på Skattejakten er 
det bare å glede seg! For dere andre så vil det bli utgitt en tema- og bønnebok for ungdom og voksne i forbindelse med Bibelifokus. Denne 
vil ta deg for tematikken som brukes i undervisningen. Søndag 16. februar vil vi også få besøk av Acta til et friskpustmøte hvor temaet er 
Bibelifokus.  
 

 
 

 

I disse dager minnes vi nok en gang det som 
skjedde, - slik det var forutsagt, -  
«Det sanne lys, som lyser for ethvert menneske, 
kom nå til verden» Sanne Lys. For ethvert 
menneske. «Og Ordet ble menneske og tok bolig i 
blant oss.» Dele vår hverdag.  Hvert menneske. 
«Alle som tok i mot Ham, de gav Han rett til å bli 
Guds barn.»  Far og barn.  Relasjonen 
gjenopprettet.  
Og alt I Jesus Kristus, Ordet inkarnert i Ham.  Sann 
Gud, sant menneske.  
 

Vi vil nok et år presentere evangeliet, leve 
evangeliet i vår hverdag, og oppfordre mennesker 
til å gripe Hans Hender, ta imot Jesus som sin 
Frelser og Herre, følge Ham, forvandles av Ham, og 
leve i Ham. 
Det er dette budskapet vi har fått overlevert.  Det 
er dette møtet som har forandret våre liv, det er 
det vi vil vitne om og vil gi videre i vår generasjon. 
Dette er vårt fremste kall. 
 

Så kjære deg, løft blikket, - ta del og bli en del av 
vårt arbeid i 2014! Du er hjertelig velkommen. 
 

Velsignet nytt år!  
   Vennlig hilsen 

Lars Harket 
Styreleder 

 

 

Bibelmaraton – hele Bibelen på 80 timer 
I anledningen Bibelifokus arrangerer Normisjon Region Vebu og Acta et Bibelmaraton i Sandefjord 
Normisjon. I løpet av de 80 timene fra torsdag 30. januar kl.09.00 og frem til søndag 2. februar kl.17.00 
skal hele Bibelen leses høyt, og alle er velkommen til å komme innom å høre. Under Bibelmaratonet vil 
det være kafè og arrangeres lovsangskveld. Fredag 2. februar kl.17 vil det være Bibelquizkveld for alle 
generasjoner. Så det er bare å melde på lag på 4-6 personer.  

Heidi Bjerke 
 

      «Englebesøk» på Nyttårsfesten 
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Med Jesus i hverdagen! 
Dette er temaet for vårsemesteret!  
Det å være med Jesus er både veldig spennende og utfordrende for en disippel. 
Spennende fordi det ikke er oss som går først, men følger Jesus på hans vei og i hans oppdrag. 
Utfordrende, fordi det også kan koste dyrt, men aldri for dyrt. Og om det koster livet, er det veien til 
selve livet! 
I Jesu spor er det trygt og skjermet, men det er også i hans spor, hvor det ofte skjer overraskelser! 
Det å følge Jesus når Han møter mennesker, som blir leget og får tilsagt syndenes forlatelse, er stort! 
Jeg ser mye fram til dette semester  med fokus på: Med Jesus! 
Det er ikke oss som skal ha Jesus med i våre liv og vår hverdag, men motsatt: Det er oss som inviteres til 
å bli med Jesus på hans vandring! Hvilke konsekvenser får det for oss? Hva betyr det for våre liv? 
Gå gjerne selv inn å se på hjemmesiden vår, der du kan se programmet eller ta en flyer i Norkirken. 
Vi får mange fine besøk. Blant annet kommer rektor med elever fra Grimstad Bibelskole og lærer med 
elever fra Gå-Ut-Senteret; 
Svein-Tony med Acta; Randi Vorhaug med dukketeater-kurs; Jan Gossner; misjonsmøte ved Live 
Danbolt Drange m.fl. 
Og 17. mai er det 200 års feiring for grunnloven og friheten. 
Denne våren tilbyr vi i tillegg 4 kveldssamlinger, hvor den ene allerede er overstått! Denne gangen har 
vi gjort dem mer synlige. 
         Ejgil Nielsen 

Kveldssamlinger kl. 19.00-21.00 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Hjertelig velkommen! 
 

Ordet fra bibelen 
Jesus sier i Matt 4,19: ”Kom, følg meg, 
så vil jeg gjøre dere til menneskefisker” 
Tenk igjennom hva disse ord betyr i ditt 
liv og for ditt liv! 

Ejgil Nielsen 

  
   Soul Children 

2013 har vært et innholdsrikt og morsomt år for Soul Children. Vi har fått flere nye medlemmer i løpet 
av året, men vi har alltid plass til flere : Vi er veldig heldige som får være med på mange morsomme 
ting, og vi får synge mange spennende steder. På 17. mai sang vi på festforestillingen i Drammen Teater 
og før sommeren fikk vi være med på Sacred Music Festival. Begge deler var store opplevelser og veldig 
morsomt! I høst var nesten hele koret med på Soul Children Festivalen i Oslo. Det var som alltid en 
kjempeopplevelse og ga masse inspirasjon. De fleste lederne, både "gamle og unge" fikk også 
muligheten til å være med på Global Leadership Summit i november. Der fikk vi påfyll og læring som 
ledere, men også personlig påfyll. Høsten ble brukt til å øve inn sanger til julekonserten med Trine Rein. 
Veldig gøy at hun ville ha oss med for tredje år på rad. I år var Modum Soul Children også invitert til å 
synge sammen med oss. Vi hadde en øvelseshelg sammen på senhøsten for å øve og bli kjent. Det var 
nok et høydepunkt! Vi har sunget flere ganger i Norkirken i løpet av året også. Det liker vi godt, for det 
er der vi hører hjemme! 
Innimellom synging har vi hatt dugnader for å tjene penger til USA-turneen vi har planlagt i påsken 
2015. Det er veldig gøy å gjøre andre ting sammen enn bare å synge og det er veldig gøy å se at 
sparekontoen øker jevnt og trutt: Men selvfølgelig er det sang og musikk som er i fokus, i tillegg til å bli 
bedre kjent med Jesus og Hans kjærlighet. Vi har andakt på nesten alle korøvelser, og det er stort at 
flere av kormedlemmene har tatt utfordringen og hatt andakt for oss. Vi vet det er mange som ber for 
oss, og det setter vi umåtelig pris på. Takk for all støtte og oppmuntring. 

Merete Ueland 

Fra Misjonsutvalget 
– Rolf Berling, Synnøve Fæster, Bjørn Moskull, Marion Gunvilde Seierstad   
- «å nå de unådde» - 
 

Dette er tema for søndagsmøtet 2. februar. I lys av at vi er ELSKET OG SENDT og at vi skal VIDERE 
MED DET VIKTIGSTE, vil denne samlingen være av stor betydning. 
Live Danbolt Drange blir sammen med oss. Hun er førstelektor ved NLA høgskolen, Bergen. Hennes 
fagområde er  Interkulturell forståelse. Live var i Santalmisjonens tjeneste i Ecuador fra 1974 til 1989. 
I dette møtet vil vi rette blikket mot Normisjons arbeid i Ecuador. I forkant kan det være interessant 
å ta en titt på www.normisjon.no og klikke på ulike arbeidsfelt i Ecuador. 
 

Aserbajdsjan. 
Det er kjent at Normisjon arbeider med å finne en leder som kan erstatte John Gjertsen når han og 
Victoria Bø avslutter sin tjeneste til sommeren. Be om at de må ha glede og pågangsmot i arbeidet i 
avslutningsfasen, og be om en god prosess for å få den rette etterfølger.   
 

Senegal. 
Møyfrid og Kristian Moskvil, med 8 måneder gamle Oskar, reiser til misjonærtjeneste i Senegal 5. 
februar. Møyfrid er fra Jørpeland og Kristian fra Nykirke (altså vår region). De er spente på å starte 
pionerarbeid i en liten landsby. De var lærere for norske barn i Mali i 2010-2012, så de er godt kjent 
med klimaet. Selv om familien sendes ut fra en menighet på Jørpeland, kan vi også være med å be 
for dem. En flott forbønnsoppgave! 

Marion Gunvilde Seierstad 
 
 

Onsdag 5. februar 
Gjestetaler: Kjell ArneNorum 
Tema: ”Den gode samtale  
- om å lytte og hjelpe”  
Sang v/  Karina Gulbrandsen, 
Soul Teens 

Onsdag 5. mars  
Gjestetaler: Svein Granerud 
Tema: ”Troens erfaringer”  
Sang v/ Ida Camilla,  
Soul Teens 
 

Onsdag 2. april  
Gjestetaler: Gunnar 
Prestegård  
Tema: ”Guds triumftog” 
Solist Aase Martens, Soul 
Teens 
 

Be så skal dere få. Matt 7,7 
 
Torsdager, fra kl. 10-11 er det bønnesamling i 
Blåstua i Norkirken. Samlingen er åpen for alle. 
I forbindelse med utgivelsen av heftet 100 
dager med farger, som Normisjonsregionene 
VeBu og Telemark utga i 2013, inviterte 
Marion Seierstad til samling og bønn på 
torsdager. 
Dette er ført videre til velsignelse for 
deltagerne. Bli med du også! 
 
Noen ganger rusler vi etter samværet til en 
kafé for kaffe og vafler. 
Tenk, på koppene står det: den gyldne bønne. 
 
B så skal dere få C 

Ingrid Heen 

 
 

http://www.normisjon.no/
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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: 
norkirken.drammen.no 
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Hilsen fra Administrasjonsleder 
Så er vi inne i et nytt år med mange spennende 
oppgaver foran oss. Ingen vet hva dagene 
bringer (heldigvis), men uansett vet vi at vi har 
hverandre og kan stå sammen i gode og kanskje 
noen mindre gode dager. Dette blir mitt siste 
arbeidsår og det er en rar følelse. Jeg har tatt 
den endelige beslutning om å gi meg i yrkeslivet 
fra nyttår og da har Styret god tid til å finne min 
etterfølger. Da har jeg vært «spøkelset» i huset 
i snart 10 år, en som har vært overalt og ingen 
steder på én gang. Heldigvis er det ennå mye å 
ta fatt i og det mangler ikke på arbeidsoppgaver 
før jeg kaster inn håndkleet. 
Det ekstraordinære årsmøtet ble orientert om 
planene for oppgradering av kontorene våre. 
Lokalene er utgått på dato, men det skal gjøres 
mye med enkle midler. Den største utgiften blir 
å legge nye gulv over det hele, det øvrige 
arbeidet blir gjort på dugnad av vår trofaste 
arbeidsgjeng, med Aslak i spissen.  Vi ser på 
muligheten for å finne en ny leietaker i 
kontorlokalene våre og de påtenkte arealene 
her vil bli satt i stand etter en eventuell 
leietakers ønske. 
Omsorgssenteret har ytret ønske om å få en 
kontorplass til sine papirer og sitt arbeide og de 
vil ha kontordag hver tirsdag fra kl. 13:00-17:00. 
Dette vil fungere når renoveringen er ferdig. 
Ventilasjonsanlegget vårt har ikke fungert som 
planlagt og Bjørn Moskull og Jan Moldvær har 
gått gjennom hele systemet. Her vil vi få en 
større kostnad, men dette er noe som må 
ordnes snarest mulig og er utenfor det 
planlagte budsjettet. Godt at vi har «penger på 
bok». 
Det ekstraordinære årsmøtet oppfordret alle 
medlemmer og alle venner av Norkirken til å ta 

et ekstra løft på giversiden i år. Det er store utgifter 
på gang og her har vi alle et ansvar. Riktignok har vi 
penger i banken, men dette må ikke være en 
sovepute. Drift og vedlikehold av dette store huset 
må ha penger i reserve. Husk at du får 16 800 kr. i 
skattefradrag fra kemneren for gaver til oss! 
Norkirkens årsmøte er planlagt til den 20. mars – 
sett av datoen! 
IMI-huset var pyntet til fest i julen og dere la helt 
sikkert merke til den flotte julekrybben som var ny 
for året. Rolf Berling har tegnet den og Aslak, Rolf 
og Jan har snekret. Tusen takk til dem alle tre! 
Juletreet var spesielt flott i år synes jeg – Pia 
Moskull var «pyntesjef» og en stor takk også for 
gjengen som brukte en mandagskveld; Aslak og 
Elisabeth, Bjørn og Pia, Tørres og Rolf med 
motorsag og selvsagt Kari, som kan alt om 
julestemning, pynt og blomster. Det er ingen som 
aner hvor mange timer hun har tilbragt i huset i 
desember for å få alt perfekt - Det nydelige 
julehuset vårt blir snakket om «på byen». 
Det tekniske anlegget vårt synger på siste verset. 
Det virker og virker ikke og er lite å stole på. Vår 
supertekniker Nils Otto og hans tekniske stab har 
sett på saken og anlegget vil bli oppgradert i løpet 
av våren. Dette er et kjempeløft til nesten 100 000 
kroner! Vi må bruke litt av «banken» denne gangen, 
men det kommer oss alle til gode i mange år 
framover. Våre leietakere forventer også en god 
kvalitet på anlegget og jeg gleder meg til å få det 
nye på plass, så jeg er trygg på at alt virker som jeg 
lover. 
Lageret ble ryddet i høst og til min store glede 
holdes det ganske så god orden. Tusen takk til alle! 
Leie av Norkirken er svært populær. Vi har hatt 
utleieinntekter på over 200 000 kr. i året som gikk 
og det er utenom våre faste leietakere i 1. og 2. 
etasje. Dette medfører mye arbeid, men det er 
veldig hyggelig. Husk på at det er spesialpris for deg 
som tilhører Norkirken om du ønsker å bruke den 
privat! Vi hjelper til med å lage et fint arrangement 
for deg til alle slags anledninger. Nå formidler vi 
også mat fra Danvik, noe som gjør det enda 
enklere. 

Ellen Opsal 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremedlemmer 2013/2014 
Leder:   
Lars Harket  lars.harket@ebnett.no 
Nestleder: 
Kjersti Myhre  kjersti.myhre@sb-hf.no 
Øvrige styremedlemmer:  
Heidi Bjerke   
Espen Bjørkenes     
Eirik Ueland   
Marion G Seierstad   
Marianne Kraft     

 
 
 

Omsider er Norkirken på facebook! 
Vi har opprettet en gruppe på facebook som heter Norkirken Drammen, her vil vi 
legge ut nyheter og informasjon om hva som skjer i Norkirken. Gruppen er åpen for 
alle, men du må sende en forespørsel eller legges til. Alle kan legge ut innlegg i gruppa, 
men de kan ikke ses før de er godkjent.  
Hvis du ønsker å følge Norkirken Drammen på facebook? Søk opp gruppa Norkirken 
Drammen og spør om å legges til eller ta kontakt med Heidi Kristine Bjerke eller 
Marianne Kraft så legger vi deg til. 
 

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 
 
 
 
 

 
      Ny julekrybbe! 

mailto:pastor@norkirken.drammen

