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Innsida 
DÅP i Norkirken 

 
 

Vi har hatt den store glede og ære å døpe 4 menighetsbarn i mai måned her i Norkirken Drammen. 
Dette er en stor begivenhet for hele menigheten! De er herved blitt en viktig del av menigheten og  
det er menighetens ansvar å være med å be for hver av dem, og vi sier dem hjertelig velkommen i vår 
menighet! 
 
Følgende er blitt døpt i Norkirken 
3. mai:   24. mai 
Naftali Yakobo  Othilie Winge Harket 
Lilly Yakobo  Rina Nielsen 
 
 

Sommerhilsen fra Barnehagen 

 
Noen av barna i Noahs Ark er samlet til Bibelsamling. GOD SOMMER! 
       Bente Hardang 
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Drammen Soul Childrens tur til USA 
 

 
 
Les mer om hvordan turen var på side 5! 



Nyhetsbrev  Juni 2015  Norkirken Drammen 

 

 

  
 

2 

Leder 
 
Jakten på kjærligheten og oss i Norkirken.  
 
Jakten på kjærligheten er ikke bare tittelen på et populært tv program. Det er kjernen i det å være  
menneske. Uten kjærlighet dør vi, og vi er skapt til fellesskap.  
Hvis vi ikke finner den betingelsesløse kjærligheten har vi mennesker mange ulike måter vi prøver å  
skaffe oss noe som likner. Vi trener og slanker oss for å forbedre utseendet vårt. Eller vi blir veldig  
snille eller flinke i håp om å bli elsket eller inkludert. Dette kan nok gi oss popularitet for en tid, men  
ikke betingelsesløs kjærlighet som varer, det vi virkelig lengter etter.  
 
Som menighet representerer vi Guds kjærlighet i byen vår. Guds godhet som er grenseløs, som gjelder  
alle og gjelder alltid. Hvilket budskap å formidle! Og behovene er enorme, ofte godt skjult bak vellykkede fasader. 
 
 Kjærlighet er en bivirkning av at Jesus står i sentrum. 
Guds kjærlighet kan bare formidles videre av den som selv har erfart den og tatt imot. 
"vi elsker fordi han elsket oss først", 1. Joh. 4.19. 
Hvis vi betrakter oss som gjester i en menighet, er vi opptatt av å bli betjent. Som vertskap har vi fokus på å betjene. Det kan være viktig å 
reflektere litt over vår egen holdning. Vi har mange i Norkirken som sier VI om menigheten og som opptrer som vertskap fordi de har 
funnet sitt åndelige hjem der.   
Vi har også heldigvis stadig gjester; folk som jakter på kjærligheten og er nysgjerrig på hvordan vi har det og på Jesus. Folk søker fellesskap 
der de kan føle seg hjemme.  Håper vi ser mange av dem i løpet av høsten.  
Men det finnes også noen stamgjester i en menighet. De vil helst komme og gå som det passer. Forpliktelse og tjeneste er ikke så 
attraktivt. Vi er skapt for å betjene hverandre. Kjærligheten er en bivirkning der Jesus er i sentrum. 
 
Vi kan organisere mange flotte aktiviteter og arrangere spennende møter, men vi kan ikke skape tro og møte menneskers dypeste behov 
uten å være sendt og utrustet av Gud med hans kjærlighet. 
 
"One more for Christ" 
Da jeg var på studietur til Saddleback menighet utenfor Los Angelos for endel år siden merket jeg meg særlig en ting. Uansett hvilken 
oppgave folk hadde, så var de preget av vertskapsrollen. De var preget av en felles visjon. "One more for Christ"  Det var det som drev 
dem til å gjøre sin tjeneste med glede. Jeg møtte dem som parkeringsvakter, dovakter eller kirkeverter. Men de hadde ett sikte. Det ble 
ikke sagt, men du merket det. At de var hjemme i sin menighet og at de hadde tatt imot Guds kjærlighet og ville dele den videre, på sin 
måte. 
 
Det er mer fristende med frihet enn forpliktelse, iallfall på kort sikt. Men den virkelige rikdom ligger i det å få være regnet med i et 
fellesskap, å få tjene Gud med mine evner.  Dette har jeg selv erfart, ikke minst gjennom den siste tiden her i Norkirken som er mitt 
åndelige hjem, der jeg både får og gir. 
 
I Norkirken er vi velsignet med mange trofaste mennesker som har forpliktet seg gjennom lang tid og bygget menigheten gjennom ulike 
oppgaver og fast givertjeneste. Varm takk til dere. 
Men skal vi nå mennesker i byen vår som jakter på kjærligheten med Guds godhet trenger vi flere munner, ører, armer og bein. For vi er 
Guds kropp. 
 
Vi kan bety en stor forskjell for folk 
Vi i styret skal jobbe mer med det å bli en mer utadrettet menighet fremover. Hvordan vi kan vokse og nå nye mennesker. Vi utfordrer 
deg derfor til å se på deg selv som vertskap i menigheten. Som en bidragsyter. Du må ikke undervurdere din egen betydning som Guds 
redskap.  
 
Norkirken vil være en menighet som gjør en forskjell for folk i byen vår og for verden forøvrig. Kan vi regne med deg når vi ber om Guds 
ledelse for veien videre? 
 
Ta på deg "arbeidsklær" neste gang du kommer på møte. Og ta dem heller ikke av deg der du er. For Herren har bruk for deg! Og du vil bli 
velsignet! 

Marianne Kraft 
Styreleder 
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3 Ordet 
Aller først tusen takk til alle dere som fylte Norkirken og var med på 
pinsedagen! 
Dette var en fest og en stor glede med to barnedåp og Norkirken var helt fylt 
og med veldig flotte innslag av Soul Children og trioen rundt Andreas Harket!  
 
Nå ved slutten av vårsemesteret føler jeg for å si en STOR og VARM TAKK til 
alle dere som stiller dere til rådighet og tjeneste, og for alle oppmuntringer i 
semesteret, og ikke minst forbønnen for vår menighet og oss ansatte! 
Oppmuntringer varmer mye og gir ny energi og glede i den tjeneste jeg får lov 
å stå i av Guds store nåde som pastor i Norkirken, og forbønnen bærer alt! 
Uten den ville jeg mangle noe vesentlig! 
Gjennom forbønnen hjelpes jeg til å la meg bli ledet på Guds vei og i Hans 
plan, og vi som skal lede andre ad Hans vei, trenger det ikke minst! 
Jeg har gang på gang merket at jeg er omgitt av en bønnekjede, og takk at 
dere fortsatt står på med det viktigste! 
 
Jeg vil gjerne dele ordet fra Matt 10,8b: «Gi som gave det dere fikk som gave». 
Jeg tror det her er tenkt på frelsens gave Jesus har gitt oss alle, og at vi gir 
denne gave videre! 
Alle har mulighet å gi videre det vi har fått! Vi kan ikke gi noe videre vi ikke har 
fått, men det vi har tatt imot! 
Og hva har du tatt imot som en gave? Ja, vet du egentlig det? Det er derfor vi 
aldri blir ferdige med å bli undervist i Bibelen, og aldri blir ferdige med å lære 
mer om Gud. Derfor inviterer vi til møter om søndagen og vi inviterer til 
kveldssamlinger om temaer fra Bibelen, som vi trenger å bli fylt mer og mer 
av, slik det fyller våre tanker og våre handlinger. Og ikke minst oppfordrer til å 
lese Bibelen ikke kun sammen med andre, men også alene, og la disse 
virkefulle Ord virke i oss og gjennom oss, slik det blir andre til glede og 
velsignelse!      

Ejgil Nielsen 

 
      
        
  

Sommeren og høsten  
Fra og med 21.06 og til og med 09.08 har vi sommermøter kl. 20.00 hver 
søndag (se oppslagstavlen på Norkirkens ytterside hvem som har 
ansvaret). 
Søndag 16.08 endrer vi igjen til kl. 17.00, der vi alle samles til en 
familiefest med vår nye administrasjonsleder, Synnøve Fæster, som 
taler.  
Ved samme møte tas avskjed med vår trofaste administrasjonsleder 
gjennom 10 år, Ellen Opsal. 
 
Hver søndag kl. 17.00 har vi møter/gudstjenester som er åpen for alle 
og vi legger til rette for alle aldre! 
Og har noen tanker og ideer som kunne være bra, er de alltid hjertelig 
velkommen! 
Kveldssamlingene på torsdagene er godt besøkt og det har vært 
utbytterikt og oppbyggende for mange! 

 
Velkommen til nye kveldssamlinger til høsten, som du allerede nå kan 
legge inn i kalenderen kl. 19.00: 
Torsdag 03.09 Samling for alle smågruppene (besøk av Runar Reknes) 
om kroppsspråk 
Torsdag 10.09 Samling for alle lederne (besøk av Svein Granerud) 
Søndag 11.10 og mandag 12.10 Svein Tindberg (begge dager kl. 19.00) 
«Det skrevet står» (entre kr. 250) 
Torsdag 15.10 Anne-Margrethe Saugstad 
Torsdag 29.10 Kjell Arne Norum «Misjon i GT og i NT» 
Torsdag 26.11 Per Reiner Eriksen «Hvordan brukte Jesus sin samtid når 
han forkynte?» 

Hjertelig velkommen! 

   
Pastor 
Ejgil Nielsen 
Tlf. 91841941 

 

Menighetsweekend 24.-26. april 2015 
Det var en stor gjeng på ca. 60 små og store som fredag 24.april samlet seg 
på Strand leirsted for å være sammen en weekend for fellesskap og 
oppbyggelse til eget og menighetens beste.  Strand leirsted er et nydelig 
sted i Sandefjords skjærgård, og et flott utgangspunkt for en weekend som 
vår.   Vi fikk servert både frokost, middag og kveldsmat på stedet og alt var 
lagt til rette på aller beste måte. Kakebordet og godteskålene var også 
overveldende, så det ble mye kos.  
Vi hadde litt skiftende vær, men de aktivitetene vi ikke kunne gjøre ut på 
lørdag grunnet regn, gjorde vi inne, og det fungerte fint. Gøy med lag på 
tvers av aldersgrenser! 
Vi hadde vært så heldig å få med oss Oddvar Søvik hele weekenden.  Han er 
kjent fra Normisjon, frikirke – og oase sammenheng, og har vært med å 
prege norsk kristenliv i en årrekke. Han hadde flere bibeltimer og samlinger 
om hva bibelen sier om Den Hellige Ånd og sider ved åndens virke.  Det var 
interessant og gav oss god kunnskap om Den Hellige Ånds hensikt og virke i 
enkeltmenneskers liv, og i menigheten.  Det var også deling av vitnesbyrd og 
bønn for hverandre.   
Lovsangsteamet var også med oss hele weekenden, og ledet lovsangen på 
møtene, og Andreas og Heidi hadde flott opplegg for barn og ungdom. 
 
Det var også en stor underholdningskveld på lørdag hvor både kjente og 
ukjente talenter ble brakt fram i lyset.  Takk for alle bidrag! 
 
En felles oppfatning var at det hadde vært en fin weekend, og vi håper disse 
årlige weekender for Norkirken er kommet for å bli, og bli en del av vårt 
virke. 
 
Vi takker alle som var med på å gjøre disse dagene så fine og innholdsrike! 
 

Anne og Lars Harket 
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Hyggestund - Tilbakeblikk vår 2015 
Hyggestund startet vårsemesteret 14. januar med smekkfullt hus. Helge 
Gudmundsen fortalte levende og oppbyggelig om NRK`s  «60 timer med 
salme-sakte TV» og ledet oss gjennom en rekke av salmebokas flotte 
salmer, godt hjulpet av sang ved Hallvard Alstad. 
Senere på våren fikk vi stifte bekjentskap med Normisjons nye 
generalsekretær Anne Birgitta Kvelland Langmoen. Søster Anne Lise fra 
Lunden kloster besøkte oss for andre gang i april, og Gunnar Prestegård, 
som nylig fylte 80 år, var taler i mars. 
Disse og mange, mange flere har vi har hatt glede av å høre denne 
våren.  
 
Som vanlig har det vært mange gode sang-og musikkkrefter på møtene,  
bl.a. operasanger Magne Fremmerlid, Trude Kristin Klæboe, Sverre Moe 
og Stian Tveit. Et høydepunkt var det også å høre Tor Kessel med 
tonefølge av Ulf  Nilsen. 
Vårsemesteret avsluttes i år som hvert år med en tur. Denne gang til 
Villa Fridheim og Tyrifjorden hotell. 
Formiddagsmøtene annenhver onsdag, har samlet fullt hus også i vår. 
Talere og musikere har beriket oss hver på sin måte og gitt åndelig påfyll 
til hodet og hjertet. 
De mange, mange frivillige gjør rammen rundt møtene til en fest. 
En stor takk til dere alle. 
 
Vi minner om at Hyggestund ikke bare er for «de over 60», men for alle 
som har anledning til å gå på et møte en onsdag formiddag. 

 
Turid Evenshaug  

Takk til Ellen! 
Ellen kom til oss som et ubeskrevet blad uten tilknytning til 
menigheten. Det var modig både av Ellen og av de som ansatte 
henne. Men det var en gave! Ellen har vunnet våre hjerter og 
gått inn i oppgavene med stort engasjement. Hun har gjort en 
formidabel innsats, ikke minst i forhold til oppgradering av huset 
og utleie. Det har gitt oss flotte og tjenlige lokaler og et godt 
omdømme blant leietakere. Hun har alltid hatt en positiv 
serviceinnstilling og er ryddig og kreativ. Vi er veldig takknemlige 
for alt hun har lagt ned av tid hos oss. I tillegg til alt det hun har 
laget av tekstiler etc., som pryder huset vårt. Det gror trivsel og 
glede i hennes spor!  
Varm takk også til Arild som har stilt opp ved mange 
anledninger! 
 
 Vi ønsker Guds velsignelse videre og ønsker vel møtt i 
fellesskapet videre som pensjonist! 

Marianne Kraft 
 

Utleie av kontoret i 2. etasje 
Vår styreleder, Marianne Kraft, er ansatt som ny medarbeider i 
Region Vestfold-Buskerud fra 1. august. Regionlederen har 
ønsket å leie kontor til Marianne hos oss, og det synes vi er 
veldig hyggelig. Norkirken vil ha stor gevinst av å ha Marianne i 
huset og vi ønsker henne velkommen som ny «medarbeider» i 
huset! 

Ellen Opsal  
 

Jordskjelvene i Nepal. 
Sherpaprosjektet vårt fikk en ekstra utfordring i og med at jordskjelvet også rammet Calebs familie på flere måter. Hans yngste bror mistet 
sin datter på 7 år. Hans eldste søster, som bor i landsbyen Dolakha med familie, fikk hele huset sitt med alt de eide ødelagt. Alle hus i 
landsbyen der ble ødelagt. 
Caleb, som også har 8 hjelpetrengende barn og 3 eldre kvinner de tar seg av, bor selv med sin familie inkl. barn på 1 og 3 år, under 
plastduker i Kathmandu.  
Han har imidlertid, pr.20.mai, forlatt byen og er på vei hjem til Sherpalandsbyen han kommer fra, med hjelp sammen med venner i 
Sherpakirken. De har med 350 presenninger og rissekker mm. til mange familier. De stopper og hjelper i flere landsbyer underveis. Ber oss 
om forbønn for å få tak i minst 250 presenninger til og mer mat. 
På sykehuset i Okhaldhunga står de midt oppe i hjelpearbeidet med mange skadde. Det siste jordskjelvet nå i mai, var mye nærmere dem, 
og Kristin Bøhler skriver i sitt brev etter det, at alle ansatte og pasienter bor ute eller i den nye sykehusdelen som er svært 
jordskjelvsikker. Noen av dem reiser i team til landsbyene rundt med presenninger og mat. Behovet er stort.  Vi har på planen vår et møte 
med Kristin og Erik Bøhler i Norkirken søndag 23.august; like før de avslutter sitt opphold i Norge i sommer. Det vi ikke i skrivende stund 
kan få visshet om, er om de i det hele tatt får tatt turen hjem til Norge denne sommeren. I alle fall skal møtet den dagen konsentreres om 
arbeidet i Nepal. 

Rolf Berling 
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Referat fra studie-/inspirasjonstur til 
Los Angeles med Drammen Soul 
Children og Drammen Soul Teens,  
24. mars – 2. april 2015 
 
Etter å ha landet godt hjemme i Norge igjen, er det på sin 
plass med en slags oppsummering av den turen vi har vært på 
sammen som kor og fellesskap. 
 
Tidlig tirsdag morgen 24. mars satte en forventningsfull gjeng 
på 38 barn og 15 voksne seg på bussen til Gardermoen. 
Destinasjonen var intet mindre enn Los Angeles, og turen 
hadde vært nøye planlagt i godt og vel to og et halvt år av en 
USA- komité, bestående av Ine og Arild Ølberg, Pål-Andre 
Lauritzen og undertegnede i samarbeid med de andre 
korlederne. Vi hadde gjort det vi kunne for å spare penger og 
tenke gjennom hver eneste detalj av turen, og nå var dagen 
endelig her. Mye smil og latter, tross tidlig om morgenen. 
Medelevene til kormedlemmene satt jo på skolebenken, mens 
de var på vei til USA… Hehe. 

5 

 
Victoria deler ut mat for Dream Centre 
 

 
Konsert i Sjømannskirken i LA 

 
Disneys nye Minnie Mus-DSC's leder Merete 

 
Hollywood – her er vi! 

Reisegruppene fungerte stort sett bra, og den mange timers lange flyturen gikk greit for de 
fleste. Vi kom oss trygt forbi de noe skumle vaktene ved immigrasjonsgrensa i USA, og satte oss 
på bussen som skulle ta oss til hotellet. Noen av deltakerne ble litt uvel av tidsforskjellen, men 
det gikk over ila de første dagene.  
 
Av de ulike tingene vi gjorde kan jeg nevne sightseeing, shopping, besøk i Disneyland og 
Universal theme park, bading i Stillehavet, skuespillerworkshop, besøk i Sjømannskirken og i 
Hillsong LA. Vi fikk også opptre på Dream Center, og være med ut på en outreach der hvor vi 
delte ut mat til mennesker som trengte det og lekte med barn som hadde en tøff oppvekst. 
Særlig det sistnevnte gjorde nok spesielt inntrykk på mange av kormedlemmene. 
 
Vi bodde på et hotell som lå litt utenfor sentrum, men det var egentlig litt godt. For da fikk vi 
være litt for oss selv når vi ikke var ute på farten. De fleste kveldene ble avsluttet med en andakt 
og samling på hotellet, der vi gikk gjennom påskens budskap og sang lovsanger sammen. Dette 
opplevde vi som et trygt samlingspunkt, der kormedlemmene fikk roet seg ned og koblet på et 
format de kjenner seg igjen i, samtidig som de fikk lære mer om hvem Jesus er og hvordan han 
ønsker en relasjon til dem. 
 
Alt i alt er vi strålende fornøyd med å ha klart å gjennomføre en så omfattende tur, både 
økonomisk og i forhold til program. DSC/DST har vært en fantastisk gjeng å reise med, og vi ville 
gjerne gjort det igjen! Bare ikke helt enda…… 
Vi lederne håper at vi har fått satt spor i hjertene til kormedlemmene, og gitt de noe av et 
evighetsperspektiv de forhåpentligvis tar med seg videre i livet. 

Andreas Harket 
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Dato Møtetype Taler 

16.08 Familiefest - alle aldre Synnøve Fæster 

23.08 Misjonssøndag Kristin og Erik Bøhler 

30.08 Møte - nattverd, bønn & lovsang Ejgil  

03.09 Kveldssamling - smågrupper kl. 19 Runar Reknes 

6.09 Møte - alle aldre Skattejakten 

10.09 Ledersamling kl. 19.00 Svein Granerud 

13.09 Møte - nattverd Ejgil 

20.09 Møte - bønn og lovsang Tor Bringaker 

27.09 Møte - nattverd Ejgil 

04.10 Møte Gunleiv Lerbrekk 

11.10 Bibelfortelling kl. 19.00 Svein Tindberg 

12.10 Bibelfortelling kl. 19.00 Svein Tindberg 

15.10 Kveldssamling kl. 19.00 
Anne-Margrethe 
Saugstad 

18.10 Møte - nattverd Ejgil 

25.10 Møte - bønn og lovsang  Anne Marit Tronvik 

29.10 Kveldssamling kl. 19.00 Kjell Arne Norum 

01.11 Møte - tett på livet Panelsnakk 

08.11 Møte - nattverd Ejgil Nielsen 

12.11. Ekstraordinær generalforsamling  

15.11 Møte - alle aldre Ruben Heitmann 

22.11 Møte - nattverd Ejgil Nielsen 

26.11 Kveldssamling kl. 19.00 
 

29.11 Møte - bønn og lovsang Marianne Kraft 

06.12 Vi synger julen inn - alle kor Ejgil Nielsen 

13.12 Møte misjon - bønn & lovsang Kjell Arne Norum 

20.12 Møte - nattverd Ejgil Nielsen 

24.12 Julaften kl. 14.00 Ejgil Nielsen 

24.12 Julaftensfeiring fra kl. 17.00-22.00 
 

03.01 Nyttårsfest 
 

 

Norkirken Drammens program for høsten 2015 
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Nytt medlem 

 
 

 Kjell Arne Norum 

 66 år 

 Bosatt i Nybyen på Strømsø. 

 Pensjonert prest og kirkelig løsarbeider 
 
Hvorfor flyttet du til Drammen? 
«Jeg ønsket meg et større miljø enn fra før i Kviteseid». Da var 
Drammen passe stort og passe sentralt. 
 
Interesser og hobby? 
«Jeg liker å gå i skog og hei. Og jeg er glad i å fotografere. 
Leselysten har alltid vært på plass. Og så liker jeg å treffe 
mennesker»! 
 
Hva gjør du i hverdagen? 
«Jeg tar på meg enkelte oppdrag som prest, faktisk står jeg på 
vikarliste i 8 prostier. 
Så er jeg redaktør for menighetsbladet for Strømsgodset, og 
holder en del taler og andakter rundt omkring. 
Et spesielt verv som ikke tar mye tid, men som er veldig 
interessant, er at jeg er Normisjons kontaktperson for SAT 7 (det 
kristne tv-selskap i Nord-Afrika og i Midtøsten). I tillegg har jeg 
også vært litt med i Omsorgssenteret». 
 
Hva brenner du særlig for? 
«Jeg er opptatt av å forkynne. Det ser jeg på som mitt kall og min 
viktigste oppgave»! 
 
Hvorfor meldte du deg inn som medlem i Norkirken Drammen? 
«Fra gammel dager var jeg aktiv i Santalmisjonen. Jeg synes at 
Norkirken står for det samme som jeg vil stå for, og det er et godt 
miljø med mennesker fra alle aldersgrupper». 
 
Hvordan var det som ny å delta i Norkirken? 
«Jeg er blitt godt tatt imot. Og jeg er også blitt vist tillit i ulike 
sammenhenger». 
 
Har du noen tanker for fremtiden? 
«Vel, jeg tenker å bli i Drammen, og fortsette omtrent på samme 
måte som jeg gjør nå».  
 
Hvilke tanker har du for Norkirkens fremtid? 
«Det er godt å se at mange forskjellige som tar ansvar, og vi må 
prøve å ta vare på hverandre.  
Det er allerede et godt og mangfoldig arbeid i gang og så få vi 
bygge videre derfra»! 

 

 

Nytt nøkkelsystem 
Vårt nøkkelsystem har gått ut på dato og det skal fornyes i disse dager. Det 
er utrolig mange nøkler i omløp siden bygget sto ferdig i 1981 og vi har 
mistet oversikten for lenge siden!  
Vi ser absolutt behov et for en gjennomgang av systemet og dette er gjort i 
samarbeid med Certego (tidligere Låsgruppen). Det blir elektroniske låser 
på begge ytterdører og en nøkkel til innvendig bruk. Alle brukere er vurdert 
til riktig nøkkel og det skal således ikke bli vanskelig å fungere i huset som 
dere pleier. Det nye systemet blir tatt i bruk i midten av juni og hver 
nøkkelbruker vil bli kontaktet for bytte og informasjon om det nye 
systemet. 
Det er en stor investering, men byttet vil gi oss bedre kontroll og bl.a. 
hindre misbruk av leietakere, som dessverre tok seg til rette i andre lokaler 
enn det som var avtalt. 
Dersom du ikke blir kontaktet av meg i denne anledning, må du snarest 
etter 15. juni gi meg beskjed om at du trenger nøkkel og tilgang til huset. 
Det kan jo hende at jeg har oversett noen! 

Ellen Opsal 
 

 
 

Norkirken Drammen har fått nytt styre! 
På vårens generalforsamling ble det valgt nytt styre for menigheten vår. Lars 
Harket takket av etter 3 år som styreleder og Marianne Kraft har overtatt 
dette viktige vervet. Med seg på laget har hun 3 nye medlemmer, men de er 
gamle kjenninger i huset vårt. Arild Wego og Lars Hübschle er faste 
styremedlemmer og Nils Otto Johansen er 1. varamedlem og har fast 
møterett til styrets møter. 
Norkirkens styre for 2015/2016 består nå av følgende medlemmer: 
Marianne Kraft, styreleder 
Kjersti Myhre, nestleder, Anne Lina Høie, sekretær, Marion Gunvilde 
Seierstad, Kari Storli, Arild Wego, Lars Hübschle og Nils Otto Johansen. 
Vi takker alle for viljen til å stå i disse viktige vervene og ønsker dem lykke til 
i arbeidet for Norkirken Drammen! 

Ellen Opsal 
 

 
Hilsen fra Omsorgssenteret. 
Vi har hatt åpent hus hver tirsdag så langt i år også. Antall besøkende har 
variert fra 12 til over 30 personer, og når det kommer 30 da er det trangt 
om plassen. Da har vi måttet utvide rommet, og noen kvelder tatt gangen i 
bruk. Romfolket er nok den største gruppen vi har hatt besøk av. Bare så 
trist at språkproblemene er så store. Det hender at en fra romfolket sier ja 
til å lese kveldens tekst på rumensk og da er alle lydhøre og begeistringen 
stor etterpå. 
Vi har også hatt åpent en fredagskveld fra 18.30 til 22.30 i forbindelse med 
at Marianne og Bjarne har delt ut mat på torvet. Da gikk to fra 
Omsorgssenteret ut og inviterte til Norkirken. Den kvelden var vi ca. 30 
tilstede. Hilde og Sven Åge hadde en avdeling med sang og spill. 
 
Omsorgssenterets siste kveld før sommerferien er 9 juni.                         

Inger Veiby 
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Synnøve Fæster –Ny administrasjonsleder i 
Norkirken Drammen 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 32 83 76 27 
  

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 Ny administrasjonsleder 
i Norkirken 
Som de fleste vet, går jeg over i 
pensjonistenes rekker nå i juni og vi har 
ansatt en verdig etterfølger. Alle i 
menigheten kjenner henne og det er med 
stor glede vi ønsker Synnøve Fæster 

velkommen til nye og viktige 
arbeidsoppgaver. 
Synnøve er snart 50 år, er gift med Arne på 7. 
året og bosatt på Åssiden. Hun er utdannet 
barnevernspedagog og har arbeidet for det 
meste med indirekte barnevern og mye 
leirarbeid for Acta Ve-Bu. 
Etter ferdig utdannelse jobbet hun i en bolig 
for multihandikappede barn. Derfra gikk 
turen til Acta Ve-Bu hvor hun var ansatt i 10 
år. Da Synnøve og Arne bestemte seg for å bli 
fosterforeldre gikk hun ut i permisjon, og sa 
opp stillingen etter 2 år.  Da dette 
engasjementet ble avsluttet, begynte hun i 
Bok og Media, som i dag er kjent som Vivo i 
Magasinet og etter 3 år avslutter hun for å 
tiltre sin nye stilling i Norkirken. 
Hun var tidligere innbygger i Sigdal, men 
reiste til Drammen for å være med på 
søndagsmøtene i Norkirken. Hun flyttet til 
Drammen og ble et aktivt medlem i 
menigheten her. Da Drammen Soul Children 
ble startet for snart 10 år siden ble hun med 
som leder fra første stund. 
Mange av oss kjenner Synnøve som «den 
store kakebaker» og hennes eplekake og Sara 
Bernhard er viden kjent. Hun er glad i 
håndarbeid og gleder seg over eget hus og 
hage. 

Synnøve begynner i sin nye stilling den 10. august. 
Hun gleder seg til å starte opp og til å fylle stillingen 
på beste måte for menigheten i Norkirken. 
Kontoret vil ha en åpen dør i 2. etasje! 
-o-o-o- 
TAKK for meg! 
 
Så må jeg benytte anledningen til å ønske Synnøve 
lykke til i jobben! Det er mange og viktige oppgaver 
å ta fatt på og jeg håper at dere tar vel i mot henne 
på samme måte som dere tok i mot meg i 2005. Jeg 
slipper nok ikke taket i Norkirken selv om jeg ikke er 
ansatt lenger, men ser faktisk fram til å bestemme 
litt mer over min egen tid. Jeg dukker nok opp til 
søndagsmøtet den 16. august for å takke pent for 
meg og ønsker dere alle en riktig god sommer! 

 
Ellen Opsal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremedlemmer 2015/2016 
 
Leder:   
Marianne Kraft   
 
Nestleder: 
Kjersti Myhre   
 
Øvrige styremedlemmer:  
Kari Storli 
Anne Lina Høie       
Marion G Seierstad  
Lars Hübschle  
Arild Wego  
 
Varamedlemmer: 
1. Vara Nils Otto Johansen 
2. Vara Eirik Ueland 
3. Vara Arild Klevberg    

 
 
 
 
   

Administrasjonsleder 
Synnøve Fæster adm.leder@norkirken.drammen.no  
 

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 
 
 
 
 

Husk flaskeinnsamling 
Vi tar gjerne i mot tomme flasker! Legg dem i en plastpose eller sekk og 
sett dem på lageret. Tørres Arnevik sorterer og leverer! 
 

mailto:pastor@norkirken.drammen

