
Nyhetsbrev  September 2014  Norkirken Drammen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Innhold 

Misjon i Norkirken 1 

Leder 2 

Drammen Soul Children 2 

Huskoret 2 

Ordet! 3 

Bibelmaraton 3 

Høsten 2014 3 

Hvar er kveldssamlinger? 3 

Møter på søndager 3 

Ordet fra Bibelen 3 

Fra Administrasjonsleder 4 

Familiekoret 4 

Ta kontakt 4 

Styret og ansatte 4 

 

 

 

Nyhetsbrev september 2014 
 

MISJON I NORKIRKEN – vårt internasjonale arbeid 
Nye og spennende utfordringer 
Vi har i flere år støttet Normisjons arbeid i Aserbajdsjan.  
Siden våre utsendinger, Victoria Bø og John Gjertsen, i juni avsluttet sin tjeneste, er det nå et naturlig 
tidspunkt for å gjøre endringer. John er forøvrig nå ansatt som studierektor ved Danvik folkehøgskole, 
hvor han arbeidet som lærer før han dro til Aserbajdsjan. Det står stor respekt av arbeidsinnsatsen til 
Victoria og John gjennom årene i Aserbajdsjan, hvor det er svært krevende å drive organisasjonsarbeid.  
Misjonsutvalget og styret har brukt tid på å vurdere hvilket av Normisjons samarbeidsland vi nå skal ha 
fokus på. På styremøtet i juni kom vi så til følgende: 
 
"Vi vil følge pionerarbeidet i Senegal som så vidt er i gang. Vi vil at Møyfrid og Kristian Moskvil med 
sønnen Oskar skal oppleve at de har forbønns støtte i Norkirken Drammen, og at vi også støtter 
arbeidet økonomisk.  
Vi vil be for og gi økonomisk støtte til Sherpakirken i Nepal. Vi vil be for pastor Chhiring Sherpa og 
hans bror Caleb Sherpa som også er sentral i ledelsen av kirken."  
 
Styret landet altså på 2 land.  
I Norkirken har vi fått noen glimt i fra misjonsarbeidet i Nepal. Rolf Berling er den hos oss som har hatt 
mest kontakt med arbeidet der. Blant annet har vi fått høre om den lille Sherpakirken i hovedstaden 
Katmandu. I april i år fikk endelig sherpaene Det nye testamentet på sitt eget språk. Caleb Sherpa var 
hos oss i Drammen i januar 2013. Normisjons budsjett for Sherpakirken er svært lavt, men behov for 
forbønn og omtanke er desto større. 
 
 

Innsida 

 
Stolte over nytt testamente – 
Ingjerd og Sigmund Evensen fra 
Wycliffe 
 

 
Fra v. Chhiring Sherpa og Caleb 
Sherpa 
 
 
 
 

Gå inn på www.wicliffe.no og gjør deg gjerne kjent med denne siden før misjonssøndagen 21. september! 
Linken Bok/DVD gir litt bakgrunnskunnskap. 
 
Vi får interessant og spennende besøk av Ingjerd og Sigmund Evensen fra Wicliffe bibeloversettere.  I løpet 
av 19 år bodde de sammen med umanakainafolket, en liten folkegruppe høyt oppe i fjellene på Papua Nu-
Guinea. Et møysommelig arbeid med først å lytte og å skape et skriftspråk, for så å oversette Det nye 
testamentet! 
Det blir seminar kl 14.30 og enkel bevertning før Frisk Pust-møte kl.17.00. Soul Teens blir med. 
Santalmisjonen/Normisjon har i mange år hatt fruktbart samarbeid med Wycliffe. 
«Wycliffe mener at alle, uansett etnisitet og språk, burde ha rett til å ha Bibelen på morsmålet. Ingen skulle 
behøve å lære seg et annet språk for å få tilgang til det Bibelen formidler til oss mennesker.»  
Dette blir også en fin anledning til å invitere noen med på møte! Vel møtt! 
 
Arbeidet i Senegal har sitt utspring i at malimisjonærene evakuerte på grunn av borgerkrigen i Mali. Nå er 
mange av misjonærene tilbake i Mali, dog ikke barnefamilier. 
Møyfrid og Kristian Moskvil, som var lærere for misjonærbarn i Mali 2010-2012, har siden februar i år vært 
på plass i en liten landsby i Senegal. Vi i Norkirken fikk anledning til å møte dem og be for dem 27. januar 
like før de reiste med lille Oskar, som da var 8 måneder. Dette er nybrottsarbeid innen misjon. Dette unge, 
friske og optimistiske paret trenger vår forbønn og støtte. Ikke minst er det et bønneemne at de får et annet 
misjonærpar sammen med seg i tjenesten. 
 
Vi håper at vi i misjonsutvalget og styret skal klare å gi menigheten jevnlig informasjon om arbeidet i 
Senegal og Nepal, slik at flere blir berørt til forbønn og tjeneste. Ikke minst ønsker vi at barn og unge hos oss 
skal bli klar over at det internasjonale misjonsarbeidet hører naturlig med i et kristent fellesskap, og at det 
gir berikende utfordringer. 
La oss stå sammen også i denne delen av arbeidet vårt!  For misjonsutvalget 

Marion Gunvilde Seierstad  
 

 

http://www.wicliffe.no/
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Drammen Soul Children 
Soul Children har fått være med på veldig mye moro den siste tiden. 
Det begynte med at fire av jentene i koret, Jenny, Thea, Kaja og Aase fikk være med og kore på en sang som Drammens-bandet Donkeyboy 
holdt på å lage. Sangen var ikke ferdig, og det var ikke sikkert at den ble gitt ut heller. Men, så viste det seg at sangen «Crazy something 
normal» ble en kjempehit. Dermed ble hele koret invitert med for å synge sammen med Donkeyboy der hvor de skulle opptre. De som var 
med på menighetsweekenden på Strand i vår fikk jo se oss på «Senkveld». VG-lista på Rådhusplassen i Oslo var en stor opplevelse, og det har 
jammen vært gøy å synge på festivaler som Sommerbris, Slottsfjell, Hvalstrand og Elvefestivalen også. 

Så må vi ikke glemme at to av våre fantastiske ledere, Elin og Andreas giftet seg i palmehelgen. Det fikk også Soul Children være med på, med 
prosesjon og sang i kirka og sang på festen. Vi er så glade for at de fant hverandre – og vi tar litt av æren for det :D 
 
En ting til! Vi har jo lenge ønsket oss flere medlemmer fra menigheten skulle få lyst til å begynne i Soul Children. Nå har en god gjeng begynt, 
og det er vi veldig glade for. Det er fortsatt plass til flere – velkommen skal du være!! 

Merete Ueland 
 

 

 
 
 

2 Leder 
Kjære alle! 
En høst står for døren, - nok en gang, - 
og Norkirken skal igjen fylles med liv og 
virke. 
Vi er forventningsfulle til det som ligger 
foran oss. 
 
Styret har i år sett på hva som er kallet 
vårt, og vi vil tydeliggjøre at Gud vil ha 
et personlig forhold til hver enkelt av 
oss, at vi blir satt i stand til å leve 
hellige, kristne liv og at vi blir i stand til 
å gi evangeliet om Jesus Kristus videre.  
Vi ønsker at mennesker skal etterfølge 
Ham, vokse i Ham og tjene Ham og sin 
neste med sin innsats og sine gaver.  
VI har endret visjonen vår for å 
tydeliggjøre at Jesus er i sentrum av vår 
virksomhet, det er Ham vi samles om 
og det er i Ham vi vokser, lever og er til.  
Slik blir Norkirken et levende Kristi 
legeme i tjeneste og virke. Den lyder nå 
slik «Med Jesus i alt, med Jesus til alle». 
Bibelen er en grunnstein, og helt 
sentral i vår virksomhet. Der finner vi et 
levende ord, et levende budskap og en 
levende person i Jesus Kristus, som er 
kommet nær menneskene, og som gir 
nytt og evig liv til alle som tar i mot 
Ham.  I høst blir det lagt ekstra vekt på 
Bibelen ved at den skal leses høyt fra 
perm til perm i Norkirken, samt at det 
på annet vis vil bli fokus på denne 

boken og dens innhold. 
Vi er så glade for mangfoldet hos oss, ved 
generasjonene og i møteformene, og vi vil 
gjerne legge til rette for alle.  Vi tror 
generasjonene har glede og nytte av 
hverandre. 
Det er imidlertid av ytterste viktighet å legge 
til rette for de neste generasjoner. Tiden og 
anledningen er kommet for å knytte til oss en 
som har dette som sin hovedoppgave, så når 
Andreas Harket begynner hos oss fra 1. august 
på timebasis, er det resultat av et behov som 
har vokst fram over tid. Ta vel i mot ham, 
oppmuntre ham og be for ham. 
 
Vi har også i år vedlikeholdt huset på en god 
måte, og kontorfløyen har nå fått et nytt strøk 
og blitt veldig fin.  Utleievirksomheten går 
meget bra, - alt dette under Ellens ledelse. 
 
Vi er glade for våre medarbeidere Ejgil, Ellen 
og Andreas. 
 
Vi oppfordrer dere til å be for høsten og ber 
dere ta del i arbeidet vårt. 
Ha tro på at Gud både vil og kan møte deg 
denne høsten. 
Du er viktig for Norkirken og umistelig for Gud! 

 
En forventningsfull hilsen fra 
Lars Harket 
Styreleder 

  

 

Huskoret 
Da Huskoret ble startet i 1996, het korlederen Tor Kessel.   
Når koret starter opp denne høsten, heter korlederen igjen Tor Kessel. 
Koret har i årene etter oppstarten hatt flere ledere som alle har inspirert koret på hver sin måte, de siste to årene ved høgskolestudentene 
Morten Høie og Vegard Kindem. Nå gleder vi oss til å la oss lede av Tor igjen. 
  
Huskoret er et kor med ca. 30 medlemmer.  Det er et overkommelig kor å være med i. Høstsemesteret er satt opp med syv øvelsesdager og tre 
søndager som vi skal synge i Norkirken og en semesterfest, selvfølgelig. Øvelsesdagen er mandag fra 19.30 – 21.30. 
 
Vi vil gjerne bli flere. Har du lyst til å være med, kontakt Turid tlf. 924 80 488 for mer informasjon, eller møt opp på en av våre øvelser, 1. eller 
8. september kl. 19:30  på Indremisjonshuset. 

Turid Evenshaug 
 
 

Barnehagen 
Et nytt barnehageår er i gang i Noahs Ark. 
Tenk,- vi starter på det syvende året! Her er vi 
97 barn og 29 ansatte dette året. 
På bildet ser du 3 og 4 åringer som allerede har 
vært på tur til ”Hundremeterskogen” vår. Det 
er små forskere som er nysgjerrige på livet, 
studerer naturen sammen og fryder seg over å 
være sammen med hverandre. Hvilken gave 
barna er! Og hvilken tankevekker for noen av 
oss voksne. Nysgjerrighet på livet, stoppe opp i 
naturen og ha med fellesskapet hverandre, - 
det er vel noe vi alle kan ha glede av…..  Med 
ønske om en god høst for oss alle! 
”Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med 
våre egen øyne” (Fridtjof Nansen) 

Bente Hardang 
styrer 
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3 Ordet! 
Høstens tema er: «Med Jesus til alt, med Jesus til alle»! 
I 2. Kor 5,20 står det at vi er sendebud på Kristi vegne! Jesus har gitt oss verdens viktigste 
verv: Å gi håpsbudskapet videre til alle! 
Vi går aldri selv ut med dette budskapet! Det er kun og alene fordi Jesus har sendt oss med 
det! Og for at verden trenger det - om de også skal bli reddet fra den store undergangen! 
Dette er et privilegium for den som har forstått det og som tror på Kristus! 
Alle må få høre om Jesus som er vårt livs håp og redning! 
Alle trenger å høre budskapet om Han som gav sitt liv for alle uten unntakelse! 
Vi er sendt av Jesus til alle vi bor iblant som vi har relasjon til eller som vi møter på vår vei – 
både i våre handlinger og med våre ord! 
Har vi egentlig forstått dette? Prioriterer vi dette og ber vi for dette? 
Jesus sender oss alle, uansett der vi er, hvordan vi har det eller på et hvilket som helst 
tidspunkt! 
Vi er alltid sendebud for Kristus, på hans vegne! Hvilket herlig budskap og privilegium! 
Alle vi som er redde, fylt med frykt - alle vi som ikke har ord eller ikke er så gode til å 
formulere seg - alle er vi Kristi sendebud! Hvilket evangelium! 
Gud vil ut til alle - gjennom deg og meg! 
Og vi går aldri alene! ALDRI! Jesus er alltid med oss! Dette er vidunderlig! 
Vi kjenner det kanskje selv, når noen ble oss til hjelp med godhet i en vanskelig situasjon eller 
ord om håp midt i fortvilelse… 
La vår egne liv være vitnesbyrd om Han som alltid hjelper oss! 
Også når vi føler oss alene eller når vi kjemper alene, da er Jesus med oss, alltid! 
 
Jeg vil med disse ord ønske dere alle en velsignet høst og at andre må få del i den velsignelse 
du blir overøst av fra Jesus selv! 
Må Gud velsigne deg!     Pastor Ejgil Nielsen 

 

         Ejgil Nielsen 

Høsten 2014 
I løpet av høsten har vi planlagt 4 
kveldssamlinger med forskjellige temaer. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hjertelig velkommen! 
 

Bibelmaraton fra 13. - 16. november 
Bli med på å lese hele bibelen fra begynnelsen til enden! 
På ca. 80 timer leses Bibelen høyt uten avbrudd av over 100 personer i alle aldre! 
 
Alle kan bli med å lese høyt eller lytte  
på hele døgnet i Norkirken Drammen  
fra 13.11 kl. 08.00. 
 
Utover lesning av Bibelen, vil det i  
disse dagene bli samlinger med  
spennende innhold.  
 
Bibelmaraton setter fokus på verdens  
mest solgte bok som også er verdens  
mest livsforvandlende bok! 
 

Dr. John Jackson er 
ekspert på likkledet fra 
Torino. Han tror dette kan 
være Jesu likklede. Han har 
gjort utallige undersøkelser - 
utforsket likkledet i tusenvis 
av timer!  
 
Oddvar Søvik er også veldig 
opptatt av dette og bidrar 
denne kvelden!  
 

Kjell Arne Norum.  

Prest. Opptatt av diakoni og 
menighetsutvikling. «De som 
bare når de øverste, når ingen. 
De som når dem som er på 
bunnen, når alle» 
 

 

Torsdag 2. oktober kl 19.00-21.00  
Gjestetaler: Anne-Margrethe Saugstad 
Tema: «Profetier i Johannes 
åpenbaring» 
Sang: Dag Arnold Gryting 
 
 

Hva er kveldssamlinger?                         
 Aktuelle temaer belyses ut ifra Bibelen    

 Alltid noe positivt å ta med seg hjem 

 Sosialt fellesskap og noen å dele tanker med 

 Åpne samlinger for enhver som er 

interessert 
 
 

Anne-Margrethe Saugstad. 
Tidl. høyskolelektor på NLA 
Høyskolen i Staffeldtsgt. 
Livsnær forkynnelse med 
varm personlighet og stor 
evne til å formidle budskapet 
 

Torsdag 11. september kl 19.00-21.00 

Gjestetalere:  
Dr. John Jackson og Oddvar Søvik 
Tema: «Likkledet fra Torino» 
Sang og musikk: Johan Helland 
 

Torsdag 6. november kl 19.00-21.00 
Gjestetaler: Kjell Arne Norum 
Tema: «Diakoni - kirkens kroppsspråk»  
Sang og musikk: Johan Helland 
 
 

Torsdag 4. desember kl 19.00-21.30 
Gjestetaler og sanger:  

Jan Honningdal 
Tema: «Hva er lovsang egentlig?» 
 Jan Honningdal. Hans mål er 

hver gang å finne sanger der 
barn og eldre kan være med å 
lovsynge. «Lovsang er en 
naturlig følge av 
kjærlighetsforholdet til Jesus - 
har ikke med musikk å gjøre» 
 

Møter på søndager 
Igjen er det lykkes å få kalt talere og sangere hit, som dere kan se på programmet på 
hjemmesiden: norkirken.drammen.no 
Det er flere høydepunkter denne høsten. 
Oppstartsfesten var søndag 17. august, der Ragnhild Knotten fra søndagsskolene og 
Familiekoret bidro med fine innslag. 
I løpet av høsten får vi besøk av blant annet pionermisjonær Eivind Frøen fra AsiaLink, Ingjerd 
og Sigmund Evensen, Marit Berling og flere spennende gjestetalere. 
Og glem ikke festen 2. november, der Spiren feirer 60 år. Anne Dahl er festtaler. 
Vær med å be for møtene! Be også for et varmt fellesskap og at Kristi Ord får gjøre sin gjerning 
i våre liv! Be også om at nye blir føyet til Norkirken Drammen. 
 
Husk også at det er 3 søndager vi begynner før med inspirerende innslag og seminarer:  
31. aug   Seminar fra kl 14.00 v/Eivind Frøen 
21. sept  Seminar fra kl 14.30 ”Bibel i Fokus - de skjulte ordene” v/ Ingjerd & Sigmund Evensen  
16. nov   Seminar fra kl 14.30 ”Er de fire evangelier bare fri fantasi?” v/ Hans Johan Sagrusten  
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Ta kontakt 

.. om du trenger besøk, en samtale 
eller forbønn! 
VH Ejgil Nielsen 91841941 eller 
pastor@norkirken.drammen.no 
 
 

Norkirken Drammen 

Rådhusgata 25 
3015 Drammen 
 

Telefon: 32 83 76 27 
  

E-post: 
post@norkirken.drammen.no 
 

Konto: 3000.26.03140 
 

Ansvarlig redaktør: Arild Wego 

”Med Jesus i alt,  
med Jesus til alle ” 

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

 

4 
Hilsen fra Administrasjonsleder 
En lang og deilig sommer ligger bak oss og vi tar 
fatt på høstens semester med mange 
spennende oppgaver foran oss. 
Vårens største prosjekt har stått i malerkostens 
tegn; kontorene og lunchrommet er pusset opp 
og vi stortrives i lyse farger. Lunchrommet er 
blitt helt fornyet med nye møbler, gardiner og 
lamper og er absolutt presentabelt. Alle 
varmeovnene er skiftet ut og nye lysarmaturer 
er på plass i taket. Aslak har som vanlig stått for 
det meste, med god hjelp av Jan og Henning. 
Ragnhild sto for den verste jobben med å male 
vinduer og dørkarmer, og der er det ikke en 
flekk som ikke skal være der. Tusen takk til dere 
alle! 
Et stort økonomisk løft er tatt på den tekniske 
siden hos oss. Vi har fått et nytt, flott lerret, 
som gir oss et skarpt bilde og gode farger. Det 
er kjøpt inn ny projektor og den tekniske biten 
er lagt helt om for å gi oss stor fleksibilitet for 
alt som skal vises i Storsalen. På sikt vil det også 
bli mulig å kommunisere med Jungelrommet fra 
scenen, noe som har vært savnet. Vi har brukt 
over 100 000 kroner på det nye anlegget og det 
fungerer supert! Nils Otto og hans tekniske 
«stab» står på for at alle skal se og høre på 
beste måte og her ligger det mye arbeid bak. 
Det står fortsatt noe arbeid igjen før de er helt 
fornøyd, men det kommer! 
Vi har fått et nytt tilskudd på kontoret; Andreas 
Harket er engasjert i en liten stilling som 
ungdoms- og musikkarbeider, og vil gi oss 
verdifull støtte i arbeidet med barn og unge. 
Andreas vil ha fleksibel kontortid på onsdager. 
Vi kjenner Andreas som den bærende 
musikalske leder for Drammen Soul Children og 
han giftet seg i våres med sin kjære Elin, som 
styrer Drammen Soul Teens med sikker hånd. 

Arbeidet med adventskafeen er i full gang. Vi møtes 
hver mandag fra kl. 10 til 14 hjemme hos meg og de 
som er i jobb, kommer hver annen mandag kl. 19. I 
år skal vi love mye hjemmebakst. Det forsvant fort i 
fjor og ønskene var mange. Liv Ingvaldstad vil ta 
ansvaret for å mobilisere alle kakebakere til en stor 
innsats i år, så vi har noe å tilby alle. Adventskafeen 
blir i år lørdag den 6. desember – hold av dagen og 
hygg deg med oss! Vi tar gjerne i mot gevinster til 
årelotteriet i år også. Det var svært vellykket i fjor 
og vi kunne gjerne hatt en runde ekstra. Vi samler 
inn utover høsten til de som måtte ønske å gi et lite 
bidrag med en gevinst. Det blir dukkelotteri og 
«diverse»-lotteri med bøker på rundgang i god tid 
utover høsten. Ta vel i mot om du blir spurt! Det 
blir bruktbord i år også, ta vare på ting du ikke har 
bruk for og gi det til oss. Smykker du ikke bruker er 
særdeles populært og mottas med takk! 
 
Torsdag 20. november har vi ekstraordinær 
generalforsamling kl. 18:30, hvor vi presenterer 
planer og økonomi for 2015. Sett av denne kvelden 
til oss! 
Spiren fyller 60 år i høst og vil feire jubileet på 
søndagsmøtet den 2. november. Spirens «unge» 
damer inviterer oss alle til en minnerik dag, som 
virkelig er verdt å feire. Vi gratulerer! 

Ellen Opsal 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
   

Familiekoret 
Familiekoret i Norkirken ønsker flere barnefamilier velkommen til et 
hyggelig og trygt fellesskap der hele familien kan være sammen 
med andre familier.  
Familiekoret består av barnefamilier som treffes ca. annenhver 
torsdag i Norkirken. Vi møtes kl. 17 og spiser en enkel middag 
sammen, øver på gamle og nye sanger, før vi avslutter med en liten 
andakt. Etter dette er det rom for litt frilek for barna og prat for de 
voksne før vi går hjem ca. 18:30. I tillegg til øvelsene, opptrer vi på 
et par møter i semesteret. Vi arrangerer familietur til Fagerli 
leirsted, har mamma- og pappakveld, og forbereder julen med et 
lite juleverksted.  
 
Familiekoret starter opp igjen med øvelser 4. september. Første 
opptreden i høst er 26. oktober. Fullstendig semesterplan blir å 
finne på hjemmesiden. Hjertelig velkommen til gamle og nye 
medlemmer!  

Birgitte Fosser Johansen  

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

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

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

 

mailto:pastor@norkirken.drammen

