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Tex Mex kveld i Norkirken 
I slutten av februar inviterte styret i 
Norkirken, hele menigheten på Tex Mex 
kveld. Det var fint pyntet i mexicansk  stil 
med rutete duker, terrakotta, stein og 
blomster.  Vel 40 stk hadde meldt seg på, 
både ungdom og eldre kom for å være 
sammen denne kvelden. Etter en god 
porsjon taco var det litt leker for å bli litt 
ristet sammen. Vi hadde invitert Anette 
Gustavsen, som snakket om hvilken 
betydning ordene vi bruker har for oss selv 
og de vi møter. Det var også satt av god tid 
til kaffe og kaker, og til å samtale om 
menighetens arbeid. Det ble en koselig og 
nyttig kveld. Og det kommer nok til å bli 
flere slike Tex Mex kvelder fremover. 
 

 

Barnehagebarna har fått gule t-skjorter og en gul trillekoffert til 
rekvisitter. En gruppe 2 og 4-åringer er sammen med de eldre 
noen fredager hvert semester. Vi synger mye sammen, har en 
fortelling, lytter til klassisk musikk og har det hyggelig sammen. 
På det ene bildet ser dere en spent gjeng som er klare til å spre 
litt livsglede. 
På det andre bildet ser dere gjengen vår i aktivitet. Barna får 
sitte under en fallskjerm mens ansatte og eldre løfter 
fallskjermen inntil klassisk musikk. Det er utrolig stemningsfullt 
og rører ved hjertene til oss som får være med. 

Hilsen fra Noahs Ark  
ved Bente Hardang 

 
 

Noahs Ark miljøbarnehage har blitt ”Livsgledebarnehage” og vi er den første 
”Livsgledebarnehagen” i Lier☺ Målet vårt er å spre livsglede til eldre. Vi samarbeider derfor med 
vår nabo Nøstehagen bo- og omsorgssenter. Samarbeidet har vart i mange år, lenge før vi fikk 
Noahs Ark. Nå er det formalisert i form av at begge parter har et ansvar og at vi sammen skal gi 
hverandre glede. 
 

Ledige kontorlokaler 
i Norkirken 
Regionen har sagt opp sitt 
kontor i Norkirken fra 1. april. 
Kjenner du noen som har 
behov for et kontor, så snakk 
med oss. Vi har behov for 
inntektene vi kan få ved utleie. 
 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKwdqir8TSAhULkywKHVJEB7gQjRwIBw&url=http://www.motehus.no/prod.php?id%3D56668&psig=AFQjCNEqa7tnZD8aHWZ0eD9e8gGdgjX_eA&ust=1488975264166257
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Seminar-søndager 
Søndag 5. mars hadde vi den første av 2 seminar-søndager denne våren. Tidligere ungdomsprest og nåværende fellesskapsutvikler i Normisjon, Svein 
Høysæther underviste om misjonal disippelskap! Dette ble noe helt spesielt! Svein underviste på en veldig enkel, engasjert og konkret måte, som satte 
dype spor i oss som lyttet! Han førte oss på en ny og forløsende måte inn i Bibelens tydelige budskap om at vi er lærlinger, som bare skal følge Jesus, og 
lære å leve det ut han har sagt! Dette ble en søndag, der vi hadde fokus på det livet handler om – å følge Jesus! Bakgrunnen for hans besøk var at styret er 
med i lærefellesskapet Agenda 1! Som jobber med menighetsutvikling. 
Svein underviser også på Agenda 1!  
Søndag 7. mai fortsetter temaet om å være disippel. Da samles vi igjen fra kl. 14.30, og da får vi besøk av Martin Cave fra IMI-kirken i Stavanger. Han vil 
fortsette disse temaene, og det er ingen forutsetning at man har vært med på det første seminar-søndag. Hjertelig velkommen til seminar-søndagene 
som kommer til å gjøre en forskjell! 
 

Sponsorløp 
Norkirken ønsker ikke å ha underskudd - år etter år, men at resultatet må gå i null. Derfor har styret blant annet besluttet å starte opp med et sponsorløp. 
Vi håper at mange vil bli med enten som utøver eller som sponsor. Det blir en runnstrekning på ca. 400 meter, som skal tilbakelegges så mange ganger 
som mulig på en time. Disiplinene er enda ikke helt lagt fast men foreløpig ser det ut til å bli løping og gåing. Hver utøver finner selv sine sponsorer, ved å 
fortelle naboer, venner, familie el.lign. om arrangementet, og at han/hun trenger noen sponsorer. Det kan sponses på flere måter, enten ved å gi et fast 
beløp eller for hver runde det tilbakelegges. Vi har enda ikke lagt fast dato for dette! Dette blir tatt opp på generalforsamlingen den 30. mars. 
 

Lederkurs for ungdommer 
Lederkurs for ungdommer fra 13-18 år den 4.-5. februar i Norkirken Drammen ble dessverre avlyst fordi det var for få deltakere. Dette er et lederkurs som 
er viktig for alle ungdommene, som ønsker å bli leder på barne- eller ungdomsleirene på Strand leirsted! Lederkurs må nemlig være gjennomført før man 
kan bli en slik leder. Men det blir mulighet senere når neste kurs arrangeres et annet sted i regionen.   
 

Menighetshelgen 24-26. mars 
Da nærmer et av vårens høydepunkter seg, menighetshelgen. Dette er stedet vi møtes, blir bedre kjent med både hverandre og nye vi ikke kjenner så bra. 
Dette er også stedet med godt åndelig påfyll! Vi har enda ledige plasser om noen skulle ønske seg å bli med! 
 

Godhetsdagene i mai-juni 
Vi fortsetter med den gode begynnelsen vi fikk i fjor med å gjøre godt for mennesker som trenger hjelp! I fjor fikk vi lov å klippe hekker, beskjære trær, 
male rekkverk, klippe gress m.m. Og det skapte en vidunderlig glede og takknemlighet hos de mennesker vi hjalp, og det gav alle oss som var sammen om 
å hjelpe dem et veldig godt samhold og ikke minst å oppleve hverandre fra en hel annen side enn vi er vant med! Og vi tror at flere blir med på dette! For 
dette er en bølge som skaper glede, samhold og oppmuntring. Vi har i år satt av 3 dager. 
onsdag 31. mai fra kl. 17.00-21.00 
torsdag 1. juni fra kl. 17.00-21.00 
fredag 2. juni fra kl. 17.00-21.00 
Det er mulig å bli med deler av tiden og man trenger heller ikke å bli med alle 3 dagene!  
Meld dere til å bli med på dette. Skriv dere opp på listene som blir lagt nede ved teknikken etter påske! 

 
Ejgil Nielsen 

 

Pastor-hjørnet 
Dager går og nye kommer! Tiden som kommer, forsvinner bak 
oss! 
Mennesker kommer og går! Og nå står du allerede igjen med en 
Innsida i hånden! 
Mye skjer i Norkirken Drammen! Nå er vi allerede godt i gang 
med vår-semesteret og nærmer oss påske med hastige skritt! 
Og jeg vil denne gangen nevne følgende:  

Dåp i Norkirken Drammen 
Lørdag 28. januar var enda en festdag i Norkirken. Da var hele 
menigheten invitert til dåpsgudstjeneste fordi Joshua skulle 
døpes! Egentlig skulle dåpen ha vært til en vanlig gudstjeneste 
søndag kl. 17, men pga. familien kom fra Danmark var det blitt 
flyttet til lørdag. Men flott at menigheten allikevel møtte opp og 
var med i en slik handling, som hører til i menighetens midte! 
Det er menighetens ansvar også å være med å be for alle de 
barn som blir døpt i Norkirken. 
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Synnøves krok 
Parkering 
Jeg har tenkt at jeg skal skrive noen ord om parkeringsforholdene utenfor Norkirken.  
Det er noen reserverte plasser, det er plasser som trenger å stå til rådighet for eierne/ 
leierne som kan komme og dra til ulike tider i løpet av døgnet. Leietakere i Norkirken 
betaler for sine parkeringsplasser.  Vi må alle respektere disse merkede plassene, og ikke 
parkere på dem. 
Vi har gjort en avtale med Gjenbruksbutikken at de kan få tillatelse å parkere ved 
Norkirken om de kommer langveis ifra, og det er plass utenfor Norkirken. Dette avtales fra 
gang til gang med meg om det er ledig, og om de kan parkere der. De betaler da 
dagsparkering til Norkirken.  
De som er på arrangement i Norkirken har førsteretten til å parkere på de ledige plassene 
på parkeringsplassen. Da er det viktig at bilene står på skrå mot naboveggen, slik at det blir 
lett å komme inn og ut. Fyll også opp i «hull» slik at det går inn flest mulig biler.  
Skulle noen ha behov for å parkere i Norkirken utenom arrangement, så ta kontakt med 
meg. Jeg har oversikt over når det er utleid og når det er litt ekstra plass. 
 
 

HMS - Helse, miljø og sikkerhet  
Er det viktig med HMS i Norkirken? 
Det er alltid viktig å tenke på hvordan en kan  
forebygge skader. Her har vi alle et ansvar.  
Som bruker av Norkirken kan du være med å  
forebygge. Du kan være med å ta vare på huset  
ved å se til at dører og vinduer er lukket når du  
drar. Sjekk også at nød-åpnerne på ytterdørene  
ikke er åpnet, for da hjelper det ikke å låse, noen  
kan likevel komme inn. 
Ikke la mobilladere stå med ladere i kontakten over tid, uten tilsyn. De kan bli veldig varme. 
Du kan sjekke at plater på ovnene og elektriske apparater er slått av, og at levende lys er 
slukket. Bruk «timere» på kaffetraktere og vannkokere. Ikke la oppvaskmaskinen på 
kjøkkenet i 2. etg. stå på hvis det ikke er folk i huset. Da kan den settes på når der er folk.  
Dersom du lager mat på kjøkkenet nede, er det viktig at du har satt deg inn i hvordan 
branntavlen fungerer, det skal ikke så mye røyk og damp til før alarmen i gangen utenfor 
kjøkkenet blir utløst. 
Det er også viktig å vite hvor du kan finne brannslukningsutstyr, om det skulle oppstå 
brann. Brannalarmen er ikke direkte koblet til brannvesenet, så oppstår det brann så ring 
110. 
Ellers så har leietakere, møteledere og ledere for barne – og ungdomsarbeidet fått 
informasjon om hvordan de skal ta ledelsen, og hva de skal gjøre om det skulle oppstå 
brann under aktiviteter på huset. 
Ved branntavlen henger det en Avviksbok. Finner du at noe ikke er i orden, og kan være en 
trussel for Helse, miljø og sikkerhet, så skriv det i boka, slik at vi kan få fikset det.  
Så kanskje du skal ta utfordringen og finne ut hvor de tre brannslangene er plassert på 
huset, hvor de 3 brannslukningsapparatene er plassert og hvor du finner de to 
brannteppene. Det er lov å gå litt rundt å lete.  
       Synnøve Fæster 

 
 

Leder 
Kjære dere. 
I dette året har arbeidsfordeling vært et sentralt ord i styret.  
Dette fører til at jeg skriver under «Lederens» plass denne 
gangen. 
I Norkirken er det veldig mange som har en oppgave de tar 
ansvar for. Det kan godt sammenlignes med et stort orkester 
hvor alle spiller godt på sitt instrument. En stor takk til dere 
alle!!!  
For en tid tilbake fikk jeg et «bilde» som jeg har grunnet på. 
Bildet har jeg allerede delt med noen få. Jeg så et stort 
orkester med mange utøvere. Kan ikke huske at jeg ble 
spesielt opptatt av dirigenten da. Men alle hadde sin plass, 
spilte godt på sine instrumenter og så glade ut. Senere kom 
jeg til å se en konsert på TV 2 der det så ut som dirigenten slet 
med samspillet i orkesteret. Første fiolinisten så aldeles 
dødssliten ut, den røde vakre kjolen begynte å gå opp i 
sømmene og falle av henne. Dette ble en stor motsetning til 
det første bildet jeg bar med meg (og jeg tenkte hvorfor skulle 
jeg skru på og få et glimt av dette?) Tror vi kan finne mange 
svar i Efeserbrevet kap. 4. Ta dere tid til å lese det. Det handler 
om kirkens enhet. 
Jeg vil minne på at det er fint om så mange som mulig av dere 
kommer på Generalforsamlingen for å bruke sin stemme. 
«Disippelskap/Misjonal menighet» er ett av temaene vi har 
fått undervisning om. Og mer får vi. Sett av tid, kom og lytt, vi 
tror det vil bli næringsrik kost til vekst i kristenlivet. 
Anne Gustavsen, redaktør i Korsets seier som talte på 
Hyggestunden og Tex Mex kveld minnet oss om hvor viktig det 
er å dele ord med hverandre. Gode ord, byggende ord.  
«Potensiale er et positivt ord. Potensiale er et mye bedre ord 
enn mislykket».  sa Anne Gustavsen. Av erfaring er det slik at 
når jeg overlater «min mislykkethet, eller det jeg synes er 
mislykket» helt til Gud, så ser han til hjertet og vil skape noe 
nytt. Han kan rett og slett forandre mine opplevelser for han 
kjenner mitt potensiale! (talen vil du finne på hjemmesiden 
vår.) 
Det er fastetid og påskeuken nærmer seg. Skulle vi i fastetiden 
tenke på, og be om å få noe som vi kunne dele med hverandre 
når vi samles?  Her har vi et stort potensiale.  Vitnesbyrdet har 
en voldsom kraft i seg, og minner oss alle på at «Sannelig Jesus 
er oppstått og lever blant oss!» Orkesteret vil komme til sin 
rett, og der Gud er dirigenten vil det lyde himmelsk. 
En velsignet påske til dere alle. 
 

Bjørg Norrud,  
styremedlem 

 

 

Årsmøte i Normisjon region Vestfold Buskerud 
Lørdag 22. april 
Registrering fra kl 9.30 
Årsmøte fra kl 10.00 
Årsmøtefest med ny vri kl 15.30 
Sted: Norkirken Drammen 
Actas årsmøte kl 14.00 
Landsstyrets utsending,  
actaleder sentralt, Kristian Øgaard.  
Acta arrangerer ungdomskveld fra kl 19.00 
 
Pris for årsmøte kr 200,- ungdom gratis  
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Misjonsprosjektene våre 
  

 

Nytt fra Senegal  
På Innsida i desember hadde vi en fin hilsen fra familien Moskvil i Senegal. På hjemmsiden vår kan vi 
følge dem gjennom månedlige brev. Det er også mulig å få nyhetsbrevene direkte til din egen 
mailboks. Skriv til mkmoskvil@gmail.com om du ønsker å følge dem tettere. 
Hvis du ikke har anledning til å lese brev fra Senegal på pc, kan du få det på papir fra Norkirkens 
kontor. 
Det er inspirerende å lese om hvordan Møyfrid og Kristian nå behersker malinké-språket så godt at 
de kan formidle bibelfortellinger på hjertespråket og ikke være nødt til gå veien om fransk! De er 
takknemlige for at familien Jøssang fra Jørpeland kan være i pionertjenesten sammen med dem også 
i vår. Og de får god hjelp til å forberede husrom for familien Amlie som kommer til høsten. 
Ta en titt på www.norkirken.drammen.no og les nyhetsbrevene fra Senegal. 
Les om livet i landsbyen og kontakten med malinkéene. Legg særlig merke til takke- og bønneemner. 
Vi tar med noen her: 
 

• TUSEN TAKK til alle faste givere*, til alle dere som gjør det mulig at vi er her, og har tro på 
at relasjoner, det å ta seg tid til å se og høre, og det å gå sammen med, er av stor 
betydning. 

• Be for barna våre, at de trives sammen her i huset og trives sammen med nabobarna.   

• Be om at det må ordne seg med volontør til høsten (oppgave: barnehage/førskole). 

• Be for de unge mennene (fotballkamerater) som ukentlig hører nye bibelhistorier og 
grubler over livets store spørsmål. 

 
NB!* Alle som er faste givere til et eller flere av Normisjons internasjonale prosjekter får «Ferskvare» 
i posten 4 ganger i året. Dette er et nytt misjonsblad som gir god informasjon om vårt internasjonale 
arbeid. Til glede, utfordring og inspirasjon! 
       Marion Seierstad 
 
 

 
 
 
 

 

Husbygging og spørsmål om volontør 
Som mange vet kommer Ingrid og Einar Amlie til høsten. Nå er huset de skal bo i kommet 
skikkelig i gang. Grunnmur er oppe, og en liten leilighet på tomta nærmer seg ferdig. Denne 
er tenkt til en volontør eller to som skal komme og hjelpe til med barnehage/førskole for 
norske barn til høsten. Dermed er også denne oppfordringen gitt. Om du, eller noen du 
kjenner har lyst til å komme hit fra sommeren/høsten 2017 og være med på dette arbeidet et 
år eller to hadde det vært helt TOPP. Send en mail til oss, så gir vi deg informasjonen du 
trenger til hovedkontoret. Da kan du også få arbeidsbeskrivelse og vite litt mer om hva det 
går i. Om du ikke kommer selv, så vær gjerne med å be om at noen melder seg.   
      Møyfrid og Kristian Moskvil 
   
 
 

 

Litt fra Nepal 
Vi tar med en mail fra Caleb fra like før jul. Det kan være litt sent med en julehilsen nå, men vi kan lese om hans tanker omkring det at julen 
ofte kan fremstå som en festival og vi glemmer lett innholdet. Det er noe som også er veldig aktuelt i vår del av verden. Videre skriver han at 
de i 2017 planlegger å dra og evangelisere på 3 steder der det er få kristne, og ber om forbønn for de menneskene som bor der. Ett av stedene 
er hjemstedet til kona. 
 
 
 

 

Dear friends 
Greetings and Wish you blessed Christmas and happy new year 2017! how are you doing all? I hope you are busy with you family, 
church to celebrate his birth, here in Nepal also everywhere we can see decorated Christmas tree, and people are taking picture and 
and greetings each other saying "Happy Christmas, and singing carols" 
We have also carol programs from today for 3 days, last night before I go to bed I was praying and thinking about people in worlds, 
how do they celebrate Christmas? Isn't Christmas became only like a festival? is it festival or what, many questions running in my 
mind, finally I felt more important is to give birth Jesus in our heart. in our family, in our Church. He wants to be with us, what do you 
think? 

 
We have made many plans for the 2017, Chiring went to Dolakha this morning for the Christmas program in Dolakha Church, after 
Christmas I am planning to go to Ilam in Nyima's hometown, because we found there are few sherpa believers, so we want to 
encourage them, and after that we have another program in Taplejung, near Tibet boarder, and after that end of Jan. again I have a 
marketing for my business program in Chicago(Sherpafirmaet som han driver. Det er det økonomiske grunnlaget for mye av det 
arbeidet i Sherpakirken som de driver. Rolfs forklaring.) so please keep in prayer all this subjects. 

 
in Him - Caleb Sherpa 

 

mailto:mkmoskvil@gmail.com
http://www.norkirken.drammen.no/
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Fra venstre: Magne Flatland, Liv Klevberg, Sølvi Sannerhaugen og Liv Arnevik. Gode medarbeidere i 

Galleri Drammen serverer kake og kaffe til kundene på 1-årsdagen18.februar. 
3

Nytt fra regionen 
 

Galleri Normisjon Drammen 1 år 
Lørdag 18.februar ble Normisjons åttende gjenbruksbutikk, Galleri Drammen, feiret med festkake og gode tilbud til kunder og frivillige. Sølvi Sannerhaugen, 

medarbeider og styremedlem for butikken, hadde bakt to flotte marsipankaker til butikkens første bursdagsfeiring.  

-Det stod kø utenfor her da vi kom den dagen, forteller Astrid Munkerud Lohne, en av medarbeiderne som var på jobb denne dagen.  

Butikken ble fort fylt av kunder i begge etasjer. Folk benket seg rundt bordene med kaffekoppene, og marsipankakene fikk ben å gå på. Mange gav seg god 

tid til både å prate og til å handle.  

5 

 

 
Salget gikk unna på Galleri Drammens 1-årsdag. Bak 
kassen står to dyktige medarbeidere: Else-Grethe Sola 
Holberg fra Lier og Marit Bøe fra Tønsberg. 

Største butikk 
Gjenbruksbutikken Galleri Normisjon Drammen ligger sentralt plassert i Drammen 
sentrum, på hjørnet Schwenckegata/Nedre Torggate. Gjenbruksbutikken er den 
største av Normisjons nå ni gjenbruksbutikker. I løpet av 2016 hadde butikken en 
omsetning nær 700 000 kroner. Butikken har også utvidet åpningstidene siden 
starten og har nå åpent på hverdager uten mandag fra 11 til 17 og på lørdager fra 
12 til 16. Galleri Normisjon Drammen har et variert vareutvalg over to etasjer; 
klær, bøker, leker, møbler, serviser, glass og kjøkkenutstyr, kunst og mye annet. 
Varene selges i butikken og på nettstedet finn.no. 

40 frivillige 
Nærmere 40 frivillige medarbeidere jobber nå i gjenbruksbutikken med mange 
ulike oppgaver knyttet til kjøp og salg, henting av varer, utstilling, renhold etc. Det 
er ulike team som jobber på ulike dager.  Butikken har dessuten et lokalt styre 
hvor fem av medarbeiderne er med. Men fortsatt trenger butikken flere 
medarbeidere. På sikt er det et mål å ha åpen butikk også på mandager slik at 
overskuddet til misjon kan bli høyere. Galleri Drammen har valgt å la en del av 
overskuddet gå til skoleprosjekter i Bangladesh og en del til regionens arbeid i 
Vestfold/Buskerud. Det første året er alltid det mest krevende med alle kostnader 
knyttet til en nyetablering. Fra nå av starter den fasen hvor butikken kan drive 
uten så mange andre utgifter enn husleie, strøm, prislapper og kaffe. Vi går med 
spenning og forventning inn i et nytt arbeidsår for Galleri Normisjon Drammen.  

Tekst og foto: Lillian Dombestein 

 
En gjenbruksbutikk har oppgaver for alle: Kjell Arne Norum 
har ansvar for å holde orden på bokrommet 
 

 
Fra venstre: Magne Flatland, Liv Klevberg, Sølvi Sannerhaugen og Liv Arnevik. 

Gode medarbeidere i Galleri Drammen serverer kake og kaffe til kundene på 1-

årsdagen18.februar. 

 

 
Sølvi Sannerhaugen hadde bakt to flotte festkaker 

til Galleri Drammens 1-årsdag. Begge ble spist i 

løpet av dagen.  
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Ordet 
«La deres sinn være vendt mot det som er der oppe,  
ikke mot det som er på jorden» Kol 3,2 
 

Martin Luther:  
«En ting er å ha gods,  
en annen ting er å tjene godset» 
 

Anne Ölander:  
«Om jeg eide alt, men ikke Jesus, var det legedom for sjelens sår?  
Kunne vel mitt hjertes uro stilles med de ting på jord som snart forgår?  
Om jeg eide alt, men ikke Jesus, ja, hva skulle jeg da frydes ved?  
Det var ikke engang verdt å nevnes mot et liv i Jesu fryd og fred» 
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Budsjettet 2017 
På ekstraordinært årsmøte i høst ble det vedtatt et budsjett for 2017 med underskudd på kr 
691 419,20. Dette begynner dessverre å bli en tradisjon i Norkirken Drammen at vi må 
godkjenne både budsjetter og regnskap med underskudd. Foreløpig så har vi egenkapital til å 
klare negative resultater, men dette vil endre seg i løpet av noen år, om vi ikke klarer å snu den 
negative trenden.  
 
Spørsmålet er hva som må til for å bedre situasjonen?  
På inntektssiden så er det gledelig å se at givertjenesten går gradvis oppover, og er den største 
enkeltposten. Likevel så har vi ikke klart å nå tidligere års budsjett, og for 2017 er det satt opp 
550 000 kroner. I utgangspunktet så høres det veldig mye ut, men hvis vi fordeler det på 50 
medlemmer, så blir det i underkant av kr 1 000 hver måned for hvert medlem. Det gjør at det 
nesten virker litt rart at en menighet med flere enn 50 medlemmer foreløpig ikke har klart å få 
dette til. Som følge av trenden i samfunnet med mindre kontanter så er kollekten satt ned. Men 
med stadig nye løsninger for å betale med kort og telefon, så kanskje vi klarer å gjøre budsjettet 
til skamme ved at kollekten hadde sitt bunnivå i 2016? 
Videre så er vi heldig med at huset vårt kan leies mye ut, og i budsjettet er det satt opp totale 
leieinntekter på kr 455 000.  
 
Et tema ved vurdering av et negativt resultat, er om det er mulig å kutte kostnader. Størstedelen 
av kostnadene som er satt opp i budsjettet knytter seg enten til vedlikehold av huset, eller 
kostnader knyttet til aktivitetene som foregår i huset. Det er ikke så mye å kutte her, da må 
enten huset selges eller aktiviteter legges ned, og det er vel ingen som ønsker noen av delene? 
Hvert år så gir vi videre 13% av gavene som kommer inn til misjon, VeBu og hovedkontoret. Her 
er vi med og velsigner andre med de gavene vi selv har fått inn. Det virker derfor vanskelig, om 
nærmest umulig å skulle kutte i denne delen. Siste posten som da gjenstår på budsjettet er 
lønnskostnadene. Slik det er nå så har vi tre ansatte (i ulike stillingsprosenter) pastor, 
administrativ leder og musikalsk leder til Soul Children. Kutter vi i pastorens stilling så kan vi ikke 
forvente like mange tilbud og aktiviteter som vi har i dag. Kutter vi i den administrative stillingen 
vil nok også noen tilbud forsvinne, i tillegg til at leiekostnadene ville nok gått ned, fordi vi trenger 
noen til å følge opp utleiedelen. Å kutte ned på ungdomsarbeidet er det ingen som ønsker, det 
er tross alt de som er fremtiden.  
 
Det som gjenstår da blir din vurdering av hvordan du vil at arbeidet i Norkirken skal fortsette? 
Ønsker du å være med på å opprettholde alt det bra arbeidet som skjer og legge til rette for nye 
satsningsområder? Kanskje er det på tide å vurdere om du har mulighet til å inngå en 
givertjenesteavtale med Norkirken, eller øke den du allerede har? Eller gi et tilskudd på vedlagte 
giro eller ved neste kollekt? 

Heidi Bjerke 

Sti-turer 
Våren 2017 
 
Onsdag 3.mai kl.18.00  
Tur til Drammens geografiske midtpunkt på Hyllåsen, 
Konnerud 
Vi møtes på parkeringsplassen ved Bernåsvillaen 
(Speiderhuset ikrysset Konnerudgt.-Djupdalsveien på 
Konnerud) og kjører til Rolf i Rødrevstien 10 hvor turen 
begynner. 
Kontaktpersoner: 
Kjell Arne Norum, 97689407 
Rolf Berling, 90019803 
 
Lørdag 20.mai kl.10.00  
Tur til Blåfjell i Røyken. Vi møtes på bensinst. ST 1, CC 
kl.10.00 og samordner kjøring til forbi Røyken kirke og 
opp Heggveien til rundkjøringen i enden. 
Kontakt Rolf og Kjell Arne. 
 
Onsdag 7.juni kl.18.00  
Tur til Furuhall med utgangspunkt i Undersrud P-plass 
opp for Frogner kirke i Lier. 
Kontakt Kjell Arne og Rolf 
 
Alle STI- turene har med fokus på et misjonsland med 
informasjon om arbeidet der, forbønn for det og offer 
til arbeidet der. Ellers har vi turfelleskapet, nistespising 
og opplevelsen av nye steder felles.  Turene går 
uavhengig av vær og føreforhold. 
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7 GENERALFORSAMLING 
Nå nærmer det seg årets Generalforsamling. Har du kanskje tenkt at det er 
ikke noe du behøver å prioritere? Kanskje du ikke en gang tenker over at det 
skal være generalforsamling i Norkirken? 
Vi har faktisk behov for at du blir med.  

- Som medlem har du mulighet til å være med å bestemme hvordan vi 

skal ha det i menigheten vår. 

- På Generalforsamlingen får du bra innsikt i hva det jobbes med i 

menigheten nå. 

- Vi har bruk for dine ideer og ditt engasjement. 

- En menighet fungerer og bygges av medlemmene som er med. 

Møt opp på årets generalforsamling torsdag 30. mars Kl 18.30 
Styret i Norkirken ser slik ut før Generalforsamlingen.  
 
Styreleder:  
Lars Hübschle  valgt for 2015-2018 
Lars Hübschle har sagt ja til å fortsette som styreleder ett år til. Han troppet 
inn etter at Marianne Kraft måtte trekke seg ved generalforsamlingen i fjor. 
  
Styremedlem:  
Anne Harket                       valgt for 2016-2019 
Kari Storli   valgt for 2014-2017 
Anne Lina Høie  valgt for 2014-2017 - Sier ja til gjenvalg 
Bjørg Norrud  valgt for 2016-2019 
Arild Wego  valgt for 2015-2018 
 
Varamedlem:   
1.vara Erik Ueland                   Sier ja til valg til styret 
2.vara Marit Vormeland Sier ja til gjenvalg vara  
3.vara Marion Gunvilde Seierstad 
 
Følgende personer har sagt seg villige til å stille som kandidater til valget: 
Styret: 

• Anne Lina Høie 

• Eirik Ueland 
 
Vara: 

• Marit Vormeland 

• Kjersti Myhre 

• Øyvind Kristiansen har sagt ja til å stille til valg som 2. el. 3. vara 
 
Revisorer:                           

• Heidi Østensen Hole                    På valg i 2017 Sier ja til gjenvalg 

• Tørres Arnevik                              På valg i 2017   Sier ja til gjenvalg 
 
Valgkomitéen har det siste året bestått av:                    
Gunnhild Dragsund og Erland Bech 
Nye kandidater til valgkomitéen er:   

• Lars Harket  

• Kari Storli 

Konsert med Seven og Drammen 
Soul Children 

 

Lørdag 18. mars kl. 17.00 
 
Entrè: kr. 100,- 
 
Arr: Norkirken Drammen 

 

 

Menighetshelg – for alle generasjoner 
på Strand leirsted den 24. – 26. mars 2017 

 

Dette er stedet, der du kan bli mer kjent med andre og god tid 
til hygge og slappe av med forskjellig. Det blir parallelle barne- 
og ungdomsopplegg. 

Tema for helga: «Å vandre sammen med Jesus» 

Helgens taler: Rita Aasen, som er en av to pottemakere i Norge. 
Hun er en erfaren forkynner og sjelesørger i kirker og bedehus i 
hele Norge. Hun har skrevet bøker, laget kristne radio- og tv-
programmer. Boken «Han bærer deg» ble bestselger og ble 
også utgitt i USA 

Påmelding snarest til pastor på 91841941 eller 
pastor@norkirken.drammen.no 
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Ta kontakt 

.. om du trenger besøk, en 
samtale eller forbønn! 
VH Ejgil Nielsen 918 41 941 eller 
pastor@norkirken.drammen.n
o 
 
 

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 
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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 18.00 – 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 
Etterfulgt av kveldsmat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansatte 

   
Ejgil Nielsen   Synnøve Fæster  Helene Byholt 
Pastor    Administrasjonsleder Dirigent DSC 
 

 
Styret:   
 

      
Lars Hübschle    Anne Harket   Anne Lina Høie 
Styreleder    Styremedlem   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

