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NOEN GLIMT FRA BARNEHAGEN VÅR: 
2016 har allerede gitt oss store og fine opplevelser i barnehagen. Vi startet 
med juletrefest og fullt hus i Norkirken hvor barna blant annet dramatiserte 
juleevangeliet. 
Denne vinteren har vi fått snø, til stor glede for liten og stor Vi fikk 
innholdsrike vinter-aktivitetsdager med langrenn, skihopp, skiskyting, bandy, 
aking, bob-bane, flagg, pølser og mye lek og moro. Solen tittet ikke fram den 
dagen, men med ulike aktiviteter, snø og god temperatur betyr ikke det noe. 
Skiene glir til og med der det er strødd. Dagen ble avsluttet med 
medaljeseremoni, hvor alle fikk medalje rundt halsen sin 
5.februar feiret vi karneval. Denne gangen hadde vi ikke noe tema, alle 
kunne selv få bestemme hva de ville være. Barnehagen ble fylt av forskjellige 
dyr, pirater, prinsesser, eventyrfigurer, ja alt du kan tenke deg. Barn og 
ansatte koste seg med karnevalsamling, pølsebod, karnevalsleker og slå 
katta ut av sekken. En morsom dag. 
Nå venter 3 ”uteuker” på oss. De store barna har en uke hver hvor de er ute 
hele dagen. Vi gleder oss over norsk vinter og at vi har en lavvu vi kan 
benytte for å varme oss litt. Vi skal innvie de nye reinsdyrskinnene våre i 
lavvuen.  Vi skal lage mat på bålpanne og kose oss med ulike 
vinteraktiviteter. 
19.februar var en gruppe barn med på åpningen av Gjenbruksbutikken til 
Normisjon og sang noen sanger.  
 

Vinterhilsen fra Noahs Ark miljøbarnehage  
ved Bente Hardang (styrer) 

 
 

En ny møteplass i Drammen- Gjenbruksbutikken "Galleri Normisjon" 
Gjennom hele høsten arbeidet hovedkontoret og regionen med å finne egnede lokaler til en ny gjenbruksbutikk i 
Drammen. Det tok sin tid, men før jul ble det et supert lokale ledig midt i smørøyet i Drammen sentrum, og vi slo til. 
For å drive en slik butikk trengs det massevis av frivillige medarbeidere til ulike oppgaver og mange i Norkirken har 
latt seg engasjere på ulikt plan, i tillegg til folk som er med i Normisjons arbeid andre steder i regionen og folk som 
kommer helt utenfra våre sammenhenger. Det er akkurat slik det skal være! Det er meningsfylt å moro å jobbe i en 
Galleri Normisjon. Folk har stilt opp både tidlig og sent for å klargjøre butikken til 19 februar da vi åpnet. Responsen 
fra kundene har vært entydig positiv og folk både handler og leverer varer! Det er vi jo også avhengig av.  

Overskuddet fra salget skal støtte et utdanningsprosjekt 
for fattige i Bangladesh og arbeid blant, barn, unge og 
voksne i region Vestfold/ Buskerud. I tillegg håper vi å 
etablere en kafé i 2 etasje  med salg av litt enkel mat. 
Men det tar litt tid med å få de nødvendige 
godkjenninger. Imens tilbyr vi gratis kaffe til de som vil 
sette seg ned i kaffekroken å ta tid til litt prat. Det er en 
viktig side ved butikken, at mennesker blir møtt av folk 
med tid og godhet. Vi har jo også et lite kapell der folk 
kan sette seg ned for bønn og ettertanke eller be om en 
fortrolig samtale når dere r behov for det. velkommen til 
alle i Norkirken. 

Synnøve Fæster er frivillig butikkleder sammen med 
Sølvi Sannerhaugen og Tryggve Ølstørn er ansvarlig for 
henting av varer sammen med et team av transportfolk. 
Vi trenger flere medarbeidere. Ta kontakt med 
koordinator Marianne Kraft for en uformell prat om 
dette. 

   Marianne Kraft 
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2 Nye medlemmer i Norkirken  
 

 
 
I høst fikk vi familien Kristiansen som medlemmer i 
Norkirken, familien består av Mathias på og 
foreldrene Gun-Mari og Øyvind.  
Hvem er familien Kristiansen?  
Øyvind kommer fra Porsgrunn/Skien og jobber som 
utviklingsingeniør i AppearTV med utvikling av 
«embedded software». 
Gun-Mari kommer fra Kokkola (Finland) og jobber 
som bioingeniør på Oslo Universitetssykehus. 
Mathias er snart 2 1/2 år. 
Er dere nye i Drammen, eller er dere nye i Norkirken? 
Vi er relativt nye i Drammen, har bodd her i rundt 4 
år. Begynte å gå i menigheten for 1 - 1 1/2 år siden. 
Hvorfor valgte dere akkurat oss som deres 
menighet? 
Vi valgte Norkirken fordi det virket som en hyggelig 
og god menighet. 
Dere er allerede engasjert i menigheten her, hva er 
dere med på? 
Gun-Mari er søndagsskolelærer i Knøttene og skal 
arbeide som frivillig i Galleri Normisjon. 
Øyvind er med på å arrangere Alphakurs. 
Og vi er alle med i Familiekoret. 
Har dere noen ønsker for menigheten her? 
Vi ønsker oss en menighet som er inkluderende, varm 
og som samtidig kan utfordre oss. 

 

 
 

Leder 
Det er mye man ikke må. 
Det er tittelen på en bok som Tomas Sjødin nylig skrev,  
en bok jeg ennå ikke har lest. (for det er jo mye man ikke  
må….). Men tittelen engasjerer meg. Hvor mye av det jeg  
gjør er av plikt, og hvor mye gjør jeg fordi jeg har lyst. Her  
er vi litt forskjellige. Blir det bare plikt eller bare lyst, blir  
det galt uansett. Det gjelder også menighetsengasjement.  
All overdrivelse er ikke av det gode. Vi er i den situasjon i  
Norge at vi kan velge og vrake i hva vi vil være med på av  
kristent arbeid. Vi kan fort bli konsumenter som bare  
følger lysten når vi legger våre planer. Enten det gjelder  
søndagsgudstjenesten, pengebruk eller ferieplaner. Vi kan bli for internt kristelige i våre valg eller 
vi kan være faretruende perifere i forhold til det å være en Jesu disippel. Begge deler er det 
grunn til å revurdere om vi skal være bibeltro. 
Kristenlivet er en kamp mellom lyst og plikt, mellom lys og mørke. Derfor er det nødvendig å 
innarbeide gode vaner. Det beskytter mot frafall og likegyldighet.  
Jeg spør ikke meg selv om jeg vil gå på gudstjeneste, om jeg vil tilhøre en menighet? Det er en 
selvfølge hvis Bibelen er min rettesnor. Det skal spesielle grunner til om jeg ikke gjør det. Den 
Hellige Ånd som bor i meg drar meg til Jesus. 
Selv når jeg ikke får mye ut av det, er det å møte opp en gudstjeneste i seg selv, en tilbedelse av 
at jeg vil gi han makt og ære i mitt liv. Det er et godt valg når du står midt i en kamp å slippe 
Jesus til. Og det er en oppmuntring for felleskapet at jeg prioriterer dem.  
Jeg slipper å ta så mange enkeltvalg når jeg har valgt å følge Jesus. Da er det mye som gir seg 
selv. Men det er alltid mulig å komme på avstand fra Gud.  Jeg trenger å høre forkynnelse, ha 
fellesskap for å lese i Bibelen å be, og vil ikke unnvære nattverden, som er den mest håndfaste 
tilgivelsen og styrken jeg får til å leve videre som et oppreist, frimodig Guds barn. Det er ingen 
selvfølge at jeg blir bevart i en sann, levende tro, uten dette. 
For min del er det å ha en tjeneste, være bevisst på misjonsoppdraget og mine nådegaver en god 
hjelp til å holde fokus i hverdagen. 
 

Norkirken er senralt plassert i bybildet og mange nye mennesker flytter inn til sentrum, i vår 
kirkes nærmiljø. Vår bønn er at Norkirken kunne være et samlingssted også for de som bor i vårt 
nærmiljø. Galleri Normisjon, regionens nye gjenbruksbutikk kan være et virkemiddel til at 
menigheten vår vokser og blir synlig gjennom våre medarbeidere der.  Gud elsker Drammen. 
Mennesker trenger en varmestue der Jesus blir merkbar og synlig. Og varmen kommer fra oss 
som selv lever av Guds nåde og kjærlighet. Uten at vi selv har den vanen at vi tar imot hans gaver 
og gir det videre, har vi ingenting å bidra med utover det alle mennesker kan. 
Vil du være med å møte den utfordringen? Gjøre Jesus synlig i vårt nærmiljø? Det er mye man 
ikke må, men gode vaner kan vi ikke få nok av. Å snakke med de vi møter i hverdagen om vår tro 
på en naturlig måte kunne bli en god vane, men den må øves opp ved å bruke mulighetene 
stadig.  

Marianne Kraft 
Styreleder 

 

 

Norkirken Drammens program for våren 

        

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjenester   
 

 

20. mar  Gudstjeneste Palmesøndag v/Jens Iver Jensen 
24. mar  Gudstjeneste kl. 18.00 i Bragernes kirke Skjærtorsdag v/Lars Skagestad                                                                                                                                               

27. mar  Gudstjeneste m/nattverd Påskedag  v/Ejgil Nielsen  

03. apr     Familiegudstjeneste For hele familien v/Hilde Heitmann                                      
10. apr     Gudstjeneste m/nattverd v/ Ejgil Nielsen             Jungelgjeng, Skattejakt, K-fun 
17. apr     Gudstjeneste  v/ Kjell Arne Norum           Jungelgjeng, Skattejakt, K-fun       
 

22-24. apr  Menighetshelg på Strand leirsted  For hele familien 
v/Per Sigve Særheim og studenter fra Grimstad Bibelskole 

 

 

01. mai    Gudstjeneste og Årsfest v/Anne Birgitta Kvelland   
08. mai    Gudstjeneste m/nattverd v/ Ejgil Nielsen       Jungelgjeng, Skattejakt, K-fun 
15. mai    Gudstjeneste Pinsedag  v/ Lars Skagestad                                                      
22. mai    Gudstjeneste v/ Ejgil Nielsen                     Jungelgjeng, Skattejakt, K-fun        
29. mai    Familiegudstjeneste For hele familien v/Skattejakten og K-fun 
05. juni    Gudstjeneste m/nattverd v/ Ejgil Nielsen         Skattejakt, K-fun 
12. juni    Gudstjeneste v/ Gunleiv Lerbrekk      Jungelgjeng, Skattejakt, K-fun 
                
 

Øvrige arrangementer å merke seg  
 

 

Torsdag 31. mar kl 18.30 Generalforsamling 

 
Torsdag 7. apr kl 19.00 Kveldssamling v/Jan Gossner 
   «Hvem er egentlig Gud?» 
 

Torsdag 5. mai  Løp for livet – Strand leirsted 
 
Tirsdag 17. mai ca kl 11 17. mai fest 
   Festtaler Signe Høie 

 
Søndag 5. juni   Tur til Tverken 
 

Godhetsdager fredag 3. juni kl. 16-20 og 
lørdag 4. juni kl. 10- 15 
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3 Andakt 
Kol 3,15: «La Kristi fred råde i hjertene deres» 
Hva er egentlig Kristi fred?  
I Fil 4,7 sier Paulus at det er en fred som overgår all forstand og skal bevare våre 
hjerter og tanker i Kristus Jesus! 
Johannes sier i 14,27, at hans fred ikke er den fred som verden gir.  
Kristi fred er altså noe helt og aldeles unikt og noe vi trenger fremfor alt! 
Paulus sier i Ef 2,14 at Jesus er vår fred! Og her handler det om at Jesus rev ned 
muren som skilte oss fra Gud! 
Jesus er vår mellommann mellom Gud og oss og HAN har forlikt Guds vrede mot 
vår synd! 
Det er denne fred som vi skal la råde i våre hjerter. At HAN er i våre liv og tanker, 
slikt det preger våre liv i våre tanker, våre handlinger og våre ord. Samtidig klarer 
vi ikke helt å forstå det, men la oss holde fast ved det løfte at Kristi fred vil 
bevare våre hjerter og tanker i Kristus. Her er dagens personlige utfordring. 
Hvordan blir i dag ditt hjerte og dine tanker i Kristus? La Kristi Ord få rikelig rom 
hos oss. Det står i vers etter Kol 3,15. Lar du Kristi Ord få rikelig plass i ditt liv, i 
din hverdag, i forhold til dine relasjoner? 

 

VÅR-PROGRAMMET 
Vi er i full gang med vår-programmet. Temaet som vi har er «Å kjenne Jesu 
nærvær» som ut i semesteret går over i fokus på godhet. 
Tanken er at det er i Jesu nærvær vi får påfyll og det er Han som skaper villighet i 
oss til å vise gode gjerninger.  
Det blir mye fokus på at vi får lov å gi og hjelpe andre, som trenger hjelp. Godhet 
uten betaling overrasker mennesker og skaper spørsmål om hvorfor vi gjør det. 
Den helt konkrete planen er at vi som Norkirken vil vise vår by godhet fredag 3. 
juni kl. 16-20 og lørdag 4. juni kl. 10-15. Da håper vi at mange blir med. Allerede i 
februar blir det mulig å skrive seg på lister for å hjelpe med f.eks. hagearbeid, 
gress slåing osv. 
Vi har allerede avviklet en 5 timers mini-retreat 17. januar. Vi var 13 deltakere og 
det var styrkende og givende å bli stille. Det gir mange tanker og livet ses 
tydeligere! En del var med for første gang og fikk smake på stilheten som er en 
sterk taler! 
 

PAPPA-PERM 
Jeg har frem til 20. juni gradert pappa-perm, dvs. at jeg i stedet for vanlig 80% 
jobber 60% i Norkirken i dette semester. 
Jeg passer Rina hjemme mandager, tirsdager og torsdager frem til kl. 14.00. Det 
betyr at jeg er i Norkirken typisk litt ut på ettermiddagen og også noen kvelder. 
Onsdager er jeg som regel hele dagen og noen fredager.  

VH 
 pastor Ejgil 

 

   

Alpha  
Etter en pause på ca. 3 år, inviterte vi igjen til Alpha. Vi har planlagt 
samtidig at vi hadde besluttet å be om at Gud ville sende minst 10 som 
ikke kommer i Norkirken i forveien. Og når vi ba så konkret ble det 
ekstra spennende om Gud ville sende det antall vi ba om. Og bønnen 
gjorde oss mer beviste rundt å invitere folk som vi møtte eller som vi 
hadde en relasjon til. Da vi nærmet oss alpha-middagen som var satt til 
den 20. januar var det ganske få som hadde meldt seg på. Vi tenkte at 
Gud til enhver tid kan sende 10 mennesker men vi hadde også tanken at 
det kunne være at det ikke ble 10. Men det så ikke ut til at det ble 10 og 
så måtte vi kanskje avlyse Alpha? Vi tenkte på muligheten, men så 
begynte flere å melde seg på etter siste frist, og vi valgte å gjennomføre 
middagen, og det viste seg at flere ble med på kurset, og at noen som 
ikke kunne bli med på middagen. Vi nådde altså over 10 deltakere som 
ikke kommer her i menigheten. Men da vi var mest glade og begeistret 
falt dessverre en del fra igjen, slik vi etter 3. kurskveld måtte avlyse 
Alpha-kurset helt. Det var vanskelig å skulle avlyse, når vi hadde sett 
utviklingen. I etterkant stiller vi spørsmålet hva det skulle bety fra Guds 
side? Men også et annet spørsmålet dukker frem, om hvor veien går nå. 
Jesus har kalt oss til å gå ut til alle folkeslag. Vi kan ikke la oss nøye med 
bare oss selv og vårt fellesskap. Det stiller spørsmålet om hva vi gjør 
med denne befaling? Kunne det være å be mer intensiv om Gud vil 
sende arbeidere ut til sin høst! Ville du bli med på denne viktigste 
tjeneste? 

Quiz- og spillekvelder 
Dette er nytt! Quiz- og spillekvelder! Der du kan droppe inn direkte fra 
jobb eller annet, spleise på pizza, spille, snakke, hygge og en quiz, som 
utfordrer alle! 
Dette er tenkt for alle aldre, barn som voksen! 
Fredager: 26. februar; 1. april; 29. april og 27. mai. Åpen fra kl. 17.00-
21.00 

      
        

    
 
 
 
 
 
 
Pastor 
Ejgil Nielsen 
Tlf. 91841941 

 
Menighetsweekend 22.-24. april 2016 
Dette er vårens høydepunkt! Slik er det for mange! En helg med mye fellesskap, forkynnelse og vi blir 
bedre kjent med hverandre og med nye! 
Helgen blir tilrettelagt ut ifra alle aldre. Det er parallelt program for voksne, barn og ungdommer. 
I år blir det Grimstad Bibelskole som besøker oss. Deres nye lærer Per Sigve Særheim kommer og han 
skal tale om noe så spennende som trosforsvar. Planen er at han tar noen studenter med seg som vil 
være med barna og ungdommene. Sett allerede nå av datoene i kalenderen! 

Ejgil Nielsen 

Ønsker du forbønn eller 
samtale? 
Livet kan noen ganger føles «et nummer for 
stort» enten for deg selv eller når en av dine 
nærmeste opplever sykdom eller andre 
utfordringer. 
I Norkirken ønsker vi å være der for de som 
trenger oss! Vi tilbyr forbønn, oljesalving og 
lyttende ører. Du kan komme til oss i Norkirken, 
eller vi kan komme hjem til deg. 
4. februar hadde vi en veldig fin kveld med 
forbønn for syke og de som strever med ting i 
livet sitt. Det er så velsignet sammen å få lov å 
legge det alt sammen i Guds hender.  
Du er alltid velkommen til å kontakte pastor på 
telefon 91 84 19 41 eller 
pastor@norkirken.drammen.no. Du er også alltid 
velkommen om du har spørsmål om tro og liv! 

Ejgil Nielsen  
 

 

Adventskafe 
Vi skriver allerede februar 2016, men det er jo ikke lenge siden jul og advent! Slik tenker vel noen, mens 
andre igjen gleder seg til vår og lysere tider. Lyse tider var det også i høst under forberedelsene til 
adventskafeen. Hovedmålet var å holde tradisjonen i gang og samle inn noen gode penger til driften i 
Norkirken. Og begge deler lykkes vi med! Mange var med og hjalp til med oppgavene i forkant av kafeen. 
Det ble bakt både her og der og opptil flere ganger. Lopper ble samlet inn og sett igjennom og gevinster 
kom fra flere hold. Tusen takk til dere alle! Og lørdagen i desember ble fylt opp av velvillige hjelpere – 
gamle som nye, og ikke minst av handlende og trofaste kafebesøkere. Det ble god stemning og klingende 
mynt i kassa. Fortjenesten etter adventskafeen 2015 ble kr 34 371 og det kan vi vel si oss fornøyd med? 
Nå lar vi advent være advent en liten stund, men bare gled dere til en ny høst med tente lys og oppgaver 
til neste års adventskafe. 
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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 
 

 

 

4 Synnøves 10% 
Da jeg ble ansatt i Norkirken i august, ble jeg ansatt i 50% stilling. Det 
var ønskelig fra styret at jeg skulle jobbe 40 % med administrasjon, og 
10 % med andre oppgaver som jeg og styret skulle bli enige om. Frem 
til nyttår skulle jeg jobbe 50 % med administrasjon for å få satt meg 
ordentlige inn i arbeidsoppgavene. 
Nå etter nyttår har jeg hatt 10 % disponibelt for andre oppgaver.  Jeg 
har nå jobbet en del med hvordan vi kan få bedre kjennskap til 
Normisjons arbeid både nasjonalt og internasjonalt. Vi er en del av en 
større sammenheng, her i Norkirken, og jeg har hatt et ønske om å 
gjøre menigheten bedre kjent med dette. Vi har et misjonsutvalg her 
i menigheten, og de setter fokus på misjon på et møte hvert 
semester. Det er ønskelig med litt mer kontinuitet i informasjonen. 
Jeg lager nå noen Power Pointer med bilder og noen ganger filmer 
med presentasjon av ulike prosjekter i ulike land. Disse blir vist under 
søndagsmøtene.  
     Synnøve Fæster  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    

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 
932 94 200  
 

Pastor 
Ejgil Nielsen 
pastor@norkirken.drammen.no  
918 41 941 
 
 

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

Julaftenfeiring 

 
 

For 7. gang arrangerte Norkirken julaftenfeiring for alle 
enslige og enslige med barn. 
Norkirken ble fylt med gjester fra mange nasjoner, 
omkring 20 land! Mange av disse hadde vært med 
tidligere, men også mange nye hadde funnet veien til 
Norkirken. Festen startet med at det ble sunget noen av 
de kjente julesangene. Juleevangeliet ble lest, før vi 
serverte festmaten, som kom fra Drammens Kjøkken.  
Det var god og hyggelig stemning overalt, og det ble 
snakket om mangt og meget ved bordene. 
Da hovedretten var spist ble alle barna sendt opp i 2. 
etasje for å se film. Da ble det mer ro for de voksne å 
snakke nede. 
Etter filmen samles vi alle nede igjen, og så ble det gang 
rundt juletreet og sunget og lekt på livet løs, med blant 
annet «Så går vi rundt om…» og «Bro bro brille» og flere 
andre av de kjente sanglekene. Kl. 21.45 ble det delt ut 
julegaver som familiene kunne ta med seg hjem. Noen 
trengte å bli kjørt hjem, da det ikke gikk buss.  
Mange gikk glade hjem og takket hjertelig for kvelden! 

Givertjeneste. 
Vi har snart et pengeløst samfunn. Mange av oss 
går ikke lenger med penger i lommeboka, men 
bruker kort når vi betaler noe. Derfor har vi også 
innført mulighet for å gi med kort når vi har 
kollekt på gudstjenestene våre. Ingen skal unndras 
muligheten til å gi. 

Som menighet er vi totalt avhengig av at de som 
går på gudstjenestene og deltar i våre ulike 
aktiviteter gir penger. Vi får ingen støtte fra det 
offentlige og alt må samles inn på annen måte. 

Slik det er idag går vi underskudd på driften i 
menigheten og det kan ikke fortsette. Vi må styrke 
bærekraften. 

De fleste av oss liker å ha en ordnet økonomi. 
Bibelen snakker også om å gi tiende for å gi til 
Guds rike, og mange har kjent velsignelsen ved å 
praktisere det. En hjelp på veien kan være å ha 
fast givertjeneste utfra en gjennomtenkt plan om 
hva du kan eller vil gi. Det gir også trygghet og 
forutsigbarhet for menigheten.  

Styret har satt som mål å øke givertjenesten 

vesentlig og vil synliggjøre dette fremover ved å 
informere på infoskjermen vår hvordan vi ligger an. Vi har 
for få faste givere og for små kollekter  i forhold til den 
store virksomhetene som drives i Norkirken.  

Ta kontakt med Synnøve på kontoret og opprett en avtale 
om fast givertjeneste. Beløpet bestemmer du selv. Her 
har vi så forskjellige muligheter, men det du gir til vil du 
også få kjærlighet til. Vår menighet trenger masse 
kjærlighet for at vi skal realisere vår visjon. Dine penger er 
en del av den kjærligheten vi trenger..... 

Velkommen i bærelaget! 
    Marianne Kraft 
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