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Små ting gjort i kjærlighet forandrer verden  
 
Våren 2004 ble ordet «dugnad» kåret til Norges favorittord. Med 
Godhet-aksjonen tar man det ett steg videre, fra å hjelpe seg selv og 
en gruppe man er tilknyttet, til å hjelpe noen helt ukjente. I år var 
Drammen et av 50 steder i Norge som var med. Norkirken er en 
varm menighet med mange tjenersinn, så aksjonen passet oss som 
hånd i arbeidshanske. 
Den 3. og 4. juni stilte cirka 20 stykker i alderen 16 til 60 opp for å ta 
i et tak. Vi endte opp med tre ulike oppdrag. En jungel ble 
forvandlet til Edens hage, et verandarekkverk fikk to sårt tiltrengte 
strøk maling, og lass på lass ble kjørt på fyllinga.  
Det er faktisk lettere å gi enn å ta imot, men vi opplevde bare 
takknemlighet der vi kom. Det gjør godt for fellesskapet å stå 
sammen om noe, og det gjør godt for den enkelte å tenke på noe 
annet enn seg selv. I Getsemane ba Jesus for menigheten og sa: 
«Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal 
være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan 
være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du 
elsker dem slik du har elsket meg» (Joh 17,22–23). Små ting gjort i 
kjærlighet forandrer verden. 
 Tusen takk til alle som var med på å spre godhet og glede. Vi møtes 
igjen til neste år. 
Les mer på http://www.godhet.no/ 
 

Hilsen godhets-komiteen, Atle, Ejgil og Andreas 

 
 

Ungdomsmøter starter opp i Norkirken til høsten!!! 
Møt nye venner, delta i et kristent ungdomsmiljø og bli med på ungdomsmøtene i Norkirken til høsten! Her kan du 
dele tro, tvil, håp gleder og sorger innenfor trygge rammer blant ungdom på din egen alder. Møtene er for og av 
ungdom – så møtene blir slik ungdommene vil ha det, men alle er velkommen! Det blir møter hver fjerde søndag 
klokken 17 i Norkirken. Det vil bli et musikalsk fokus på møtene - i en herlig miks med dans, drama og god 
forkynnelse!  
En ressursgruppe er etablert og jobber med utforming av møtene. Men er du ungdom- og har lyst til å bidra er du 
hjertelig velkommen til å ta kontakt med Ann Jeanette Heitmann (48280386) eller Bjørn Moskull  (97098002)  
 
Dette kommer til å bli sååå GØY!!, utfordrende, Herlig! Trygt miljø, gode Venner, noe å GLEDE seg til!! 
Datoer for høstens møter: 25 september, 30 oktober,27 november, 11 desember (fellesmøte – vi synger julen inn 
sammen med hele menigheten). 
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2 Intervju med Hilde og Svend Åge  

 

 
 
Hilde og Svend Åge, det siste året har vært litt spesielt 
for dere, hva har dere vært med på? 
Vi har vært volontører for NMS på Madagaskar. Vi bodde 
og jobbet på Lovasoa, et gassisk norsk kompetanse og 
kultursenter, som eies av NMS og den gassiske kirken. 
Der hadde vi mange ulike oppgaver. 
Hva  var det som var det største savnet med å være på 
Madagaskar? 
Det var nok familien, særlig barnebarna. 
Hvordan fungerte menighetslivet der dere var? 
Det var en veldig stor kirke med plass til flere tusen 
mennesker i nærheten der vi bodde. Gudstjenesten varte 
i 4 timer, og vi skjønte jo ikke så mye av prekenen. Vi gikk 
dit noen søndager, men var ikke så nært knyttet til denne 
menigheten. Det er  et lite kapell på området der vi 
bodde. Der hadde vi  ofte samlinger med det norske 
misjonærparet som bodde der. Vi satte igang egne 
lovsangskvelder på Lovasoa annenhver søndag. Så 
besøkte vi ofte en amerikansk menighet hvor alt foregikk 
både på amerikansk og gassisk. 
Hva var den største forskjellen på kulturen/folket der og 
her? 
Det er mye fattigdom på Madagaskar. Folk bruker alt om 
igjen og prøver å klare seg med lite. De er kreative, 
oppfinnsomme og blide. Alle er flinke til å synge, de blir 
lært opp til å synge flerstemt helt fra de er små.  
Hvilke inntrykk sitter sterkest igjen etter denne 
perioden? 
Vi har mange gode  minner knyttet til både barnesang og 
voksensang. 
Vi fikk være med på utrolig mye som hadde med musikk 
å gjøre.  Det var en stor opplevelse å spille sammen med 
gassiske musikere. Vi fikk også oppfylt en stor drøm, 
nemlig å få spilt inn en CD. Det er et studio inne på det 
området vi bodde. Vi fikk faktisk spilt inn to CDèr. Vi 
selger dem for 100 kr pr. stk. Alle inntektene går til NMS 
sitt prosjekt "Sosialt arbeid på Antsirabe". 

 

Leder 
Hva lever vi for?  
 
Barna mine er i dag i Larvik og spiller på NM i korps. De har øvd mye og strevd for å bli best 
mulig. Fotball EM er i gang og lagene har kjempet for å bli med til sluttspillet i Frankrike. Alle har 
bare et mål. De vil vinne. Mange strever etter å klare OL-kravet i disse dager. De har trent og levd 
for å være med til Rio i lang tid.  
Hva er det vi som Norkirken lever og strever for? Hvor går veien videre? Hva skal vi være med 
på? Mange spørsmål som styret stiller seg. Vi er med i et regionalt samarbeid mellom Normisjons 
forsamlinger og menigheter fra Østlandet. Under ledelsen av Storsalen samles vi til Agenda 1. Vi 
møtes 2 ganger i året for inspirerende foredrag og gruppesamtaler. Dette har vært som en 
'landslags samling' for styret. Vi håper å finne ut etter hvert hvor veien videre skal gå. Hittil har vi 
ikke kommet frem til konkrete mål, men prosessen er kommet langt i gang.  
Og veien blir til mens man går. Styret har blitt spurt om muligheten for å starte opp en egen 
ungdomsgudstjeneste. En ressurs gruppe med foreldre har sagt seg villig til å hjelpe 
ungdommene. De skal få sin egen gudstjeneste en gang i måneden (se mer i egen artikkel). 
Halleluja! Dette har vi bedt for i lang tid. Vi har derfor hatt mye fokus på all ungdomsarbeid i 
Norkirken og prøvd å koordinere samarbeidet mellom de forskjellige gruppene.  
Leietakeren i leiligheten i Norkirken har flyttet ut. Styret har beslutte at leien skal tilpasses 
markedet. Her har vi en fin mulighet å få inn gode penger. Men leiligheten må pusses opp etter 
flere år med bare stykkevis vedlikehold. Husstyret, frivillige og håndverkere er i gang med å 
rehabilitere den slik at vi forhåpentligvis snart kan finne nye leietakere. Men det koster tid og 
penger. Norkirkens finansielle situasjon har vært et annet punkt vi har diskutert i styret. 
Generalforsamlingen ønsker at regnskapet skal gå i null. For å få dette til tar vi gjerne imot 
innspill og ideer mens vi jobber videre med saken.  
Nå gleder jeg meg først å frem til sommeren og ikke minst er jeg spent på hva høsten har å tilby.  
 
Jeg ønsker dere alle en velsignet og god sommer.  
 

Hilsen 
Lars Hübschle 
fungerende styreleder Norkirken Drammen 

 

Sommergudstjenester kl. 20.00 i Norkirken Drammen 
Igjen i år blir det sommergudstjenester i Norkirken.  
De ansvarlige har fått frihet til selv å velge bibeltekst, men her står forslaget fra den 
norske kirkes tekstrekke. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dato: Bibeltekst- og temaforslag: Andakt 

19.06 Matt 18,12-18 Sau på villspor Ejgil Nielsen 

26.06 Apg 9,1-19 Saulus Inger Veiby 

03.07 Mark 5,25-34 Hun som rørte Arild Klevberg 

10.07 Mark 12,28-34 Du skal elske Gud  Bjørg Norrud 

17.07 Luk 6,36-42 Døm ikke Henning Kirking 

24.07 Ef 4,29-32 Tilgi slik Gud har tilgitt Frank Abrahamsen 

31.07 Joh 8,31-36 Virkelig fri Noralf Konradsen 

07.08 Joh 4,27-30.39-43 Kvinnen vitnet Tørres Arnevik 

14.08 Joh 15,13-17 Bære frukt Rolf Berling 

 
                
 

Menighetshelgen 24.-26. april  
Dette var et av høydepunktene i vår-semesteret. Med 69 deltakere var vi mange fordelt på 
nesten alle aldre! I år var det Per Sigve Særheim som er lærer på Bibelskolen i Grimstad. Han 
hadde 3 studenter med seg som tok seg av barna og ungdommene. I år var det fokus på 
trosforsvar, og vi ble guidet grundig inn i Bibelen og vi hadde fine gruppesamlinger i etterkant 
lørdag og søndag.  
 
Neste år har vi bestilt Strand Leirsted 24.-26. mars. Sett allerede nå datoen av i kalenderen. 
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3 Ordet 
Jesus sier i Bergprekenen: «Salig er de fattige i ånden, for himmeriket er deres».  
Jeg tenker vi trenger å høre disse ordene i dag! Mange av oss er rike i verdslig 
forstand, og vi er så sterke at vi stort sett klarer oss selv på mange av livets 
områder! 
Men når motgangen kommer på den ene eller andre måte, da blir vi satt på en 
prøve! Og da kan spørsmålet bli: Hva er det vi er rike på og hva er det vi er 
fattige på? Å være fattig i ånden er å være fattig på egen kunnen og mestring i 
relasjonen til Gud! Å være fattig i ånden vil si at vi trenger hjelp utenfra. Det ble 
jeg minnet om på godhetsdagene 3.-4. juni der vi tilbød å hjelpe mennesker som 
fikk hjelp til noe de trengte hjelp til utenfra. Det var fantastisk å oppleve den 
glede det skapte hos dem vi hjalp. Samtidig ble det et spørsmål for meg selv i 
hvor stor grad jeg trenger hjelp utenfra i mitt liv. Jo, jeg vet at jeg trenger hjelp til 
troen og relasjonen til Jesus, men så allikevel må jeg spørre meg selv en ekstra 
gang: Lever jeg som fattig i ånden, at jeg trenger hjelp utenfra til det aller 
viktigste i livet, syndenes forlatelse?  
Jesus sier: Salig er de fattige i ånden, for himmelriket er deres. 
Vi kan spørre oss selv om vi setter vår lit til egen kraft og evner eller hva vi kan 
og er gode på eller om vi setter helt vår lit til Jesus og det HAN kan? Den fattige i 
ånden trenger hjelp utenfra. Vi er alle et lem på Jesu legeme med forskjellige 
nådegaver, og la oss hjelpe hverandre og la de forskjellige nådegaver få plass og 
bli virksomme til felles beste i vårt fellesskap i Norkirken! Vi er ikke 
konkurrenter, men spiller på samme lag. La oss ikke bygge siloer rundt oss selv, 
som en sa det, men la oss stå sammen og løfte hverandre opp samtidig som vi 
har blikket rettet på Jesus.  
Jeg vil til slutt spørre om du har himmelriket? Er du fattig i ånden, slik at du 
trenger Jesus i alt? 

Ejgil Nielsen 

Høstens program 
Programmet er i disse dager gjort ferdig! Vi kan se frem til mye spennende, og 
hva mon Gud vil gi oss i det nye semester? 
I tillegg blir det en ny gudstjenestetype. 
Det skal være 3 ungdomsmøter, der alle aldre kan være med, slik at 
ungdommene kan få større rom og delaktighet. 
Ellers kan vi nevne at det også blir 3 kveldssamlinger, med gjestetalere som Jan 
Gossner, Preben Colstrup og Kjell Arne Norum. 
Vi har også en felleskveld for alle smågruppene, torsdag 1. september kl. 19.00, 
der vi igjen får besøk av Runar Reknes som fortsetter det fine innspill han hadde 
i fjor om «trosspråk». 
Bemerk også at vi fortsetter med en forbønnskveld, der alle som er syke eller 
som strever med noe kan komme å få personlig forbønn, der det er god tid, og 
det blir 1 til 1 slik man ikke skal forholde seg til mange. Det blir torsdag 22. 
september kl. 19.00. 
De som ønsker forbønn må gjerne henvende seg til pastor på forhånd. 
Vi ønsker i Norkirken å ha fokus på nådegaver og la de nådegaver som den 
enkelte har, komme i omløp og bli brukt slik at mange blir velsignet gjennom de 
gaver Gud har utrustet den enkelte med. Derfor arrangerer vi et nådegavekurs 
med veldig kompetente undervisere. Vi håper at riktig mange blir med uansett 
om man har vært med tidligere eller ikke.   

Pastor-hjørnet 
På den private front, så avslutter jeg den 20. juni min graderte 
pappaperm. Det har vært godt og deilig å ha tid hjemme i familien ikke 
minst i perioden som er gått nå. Jeg vil si hjertelig takk for utholdende 
forbønn for oss og omsorg! Ikke minst de av dere som har passet Rina, 
når jeg ikke har kunnet ha hun med. Det har vært en krevende tid for 
oss, der Eskedar har vært totalt avkreftet da hun ikke kunne holde 
maten i seg og ingen kraft hadde. Det var en alvorlig Hyperemesis, der 
hun var innlagt 3 ganger 4-5 døgn, og derpå i ca. 2 måneder vært på 
sykehuset 3 ganger ukentlig 4-6 timer for å få intravenøst. Men nå har 
den heldigvis sluppet taket og vi kan leve mer vanlig. Ja, det er en stor 
glede som fyller oss, om Gud vil, gir oss en ny liten baby. Termin er satt 
til 22.10. Gud er god! 
 
På jobb fronten, så har kontoret vært en del hjemme i dette semester 
pga. utfordringen som er beskrevet ovenfor. 
Det har vært mange gleder i Norkirken, noe nytt vokser frem, nye 
mennesker stiller seg til rådighet! Dette er veldig flott og gledelig! Vi har 
i flere år jobbet mot at ungdom skal ha en sentral plass i Norkirken og 
det har Soul Teens og K-fun vært fint med til. Til høsten blir det 
ungdomsgudstjenester, som vil være åpne for alle aldre, men som 
planlegges ut ifra ungdom.  
De som har kommet i Norkirken i mange år husker nok hvilken 
velsignelse Youngspirastion var i sin tid, og vi håper at ungdommen kan 
vokse, inspirere og fylle Norkirken med glede, varme og åndelig liv! 
Når noe nytt vokser frem, så utfordrer det også i forhold til integrering, 
samspill og forståelse!   
Og viktig er det også å verdsette alt det eksisterende, og løfte dem opp 
og den betydning de stadig har.     
  
        

    
 
 
 
 
 
 
Pastor 
Ejgil Nielsen 

 

Familiedag på Rødbysetra i Hurum. 
I samarbeid med Hurum Normisjon inviterer vi til en aktivitetsdag for store 
og små lørdag 27 august kl 12.00. Vi starter med en samling i eller utenfor 
lavvoen som er der. Etterpå spiser vi medbragt mat eller kjøper noe på setra. 
Så blir det tilbud om mange aktiviteter som bueskyting, bruskasseklatring 
etc. For de som ønsker å gå en tur blir det guiding til den nærmeste toppen, 
ca en time hver vei fra kl 14.00. Her er det mye å drive med både for store og 
små og en mulighet til å bli kjent med nye fra Hurum, og det er jo stas.)  
V el møtt! 
 

Fermate Østlandet. 
Fermate er navnet på Normisjons samtale og veiledningstjeneste. Nytt av 
året er det at vi er knyttet sammen i et samarbeid på hele Østlandet. 
Marianne Kraft, som tidligere var ansatt som sjelesørger i Fermate i Oslo har 
nå en 20% stilling som samtalepartner i Fermate VeBU. Det betyr at den som 
ønsker det kan ta kontakt med henne. Hun har kontor i 2 etasje i Norkirken, 
men også et lite samtalerom. Ønsker du mer informasjon om hva Fermate er 
kan du se på nettsiden www.fermate.no eller ringe Marianne på tlf 
93227530. 
     Marianne Kraft 

 

 

Nådegavekurs 
28. og 29. oktober blir det nådegavekurs ved kursholdere: Lotta og Aril 
Svartdahl 
Kurset kalles: 

 
«SOM HÅND I HANSKE»,  
RETT PERSON, PÅ RETT PLASS, MED RETT MOTIV, TIL RETT 
TID 

 

Dette blir bra, og vi må prøve å få alle med oss, slik at vi kan bli mer beviste 
rundt hvilke nådegaver vi hver især har og la dem brukes i fellesskapet til glede 
og oppbyggelse for andre. Og har du vært på dette kurs før vil det være veldig 
fint å bli med igjen, både som en oppfrisker, for vi glemmer så lett, men også 
finne ut om dine gaver kanskje ikke lenger er de samme. 
Påmelding før 1. oktober til pastor. 
 

http://www.fermate.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.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 
Sommerfest i Noahs ark miljøbarnehage 
I strålende solskinn fremførte 100 barn i alderen 1 til 6 år og 25 voksne sin egenproduserte musikal ”Hører 
du gresset gro?” på den årlige sommerfesten, til stor glede for de rundt 300 stolte foreldre, besteforeldre, 
søsken m.fl. som hadde tatt turen til barnehagen. 
 

Forestillingen handlet om to kråker som oppdaget at barn og voksne i ”Svinestien barnehage” ikke har lært 
at de må ta vare på jorda vår. De fikk hjelp av den kloke ugla som tipset dem om å spørre barna i Noahs ark 
miljøbarnehage om råd, og dermed lærte de seg naturvettregler. Kampropet ”Bruk hodet – vi har bare en 
klode” runget utover gressbakken.  
 

Forestillingen ble avsluttet med sangen ”En herlig dag” som handler om at vi takker Gud for alt vi har; både 
skaperverket, at vi er unike og at vi har en far som bryr seg om oss. 
 

Etter forestillingen var det på tide å si takk for tiden i barnehagen til 24 skoleklare førskolebarn, og barna fikk 
med seg et bilde som et minne fra barnehagen. Deretter var det grilling, kaker, utlodning og alle barna fikk 
med seg premie hjem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremedlemmer 2016/2017 
 
Styremedlemmer:  
Kari Storli 
Anne Lina Høie    
Lars Hübschle  
Arild Wego 
Bjørg Norrud 
Anne Harket  
 
Varamedlemmer: 
1. Vara Eirik Ueland 
2. Vara Marit Vormeland 
3. Vara Marion G Seierstad 
   
 
 
 
 
   

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 
 
 
 
 
   

Gjenbruksbutikken «Galleri Normisjon» 
Du har vel registrert at Normisjon har fått en adresse til i 
byen? En ny mulighet for å komme i kontakt med nye 
mennesker? «Galleri Normisjon» er navnet på Normisjons 
«butikk-kjede». Foreløpig er det 8 gjenbruksbutikker spredt 
utover hele Sør-Norge. Vi i Drammen er det siste skudd på 
stammen, men samtidig en av de største butikkene. 
Vi har fått en super gjeng av frivillige som holder butikken 
åpen fra onsdag til lørdag hver uke i tillegg til mye 
dugnadsarbeid og henting av større varer som folk vil gi til 
oss. Vi får masse fine varer i alle kategorier. Det vi kanskje 
selger mest av er klær, og de er fine! Vi får mye skryt for 
butikken, ikke minst takket være at den er ryddig og at det er 
attraktive utstillinger. I tillegg er et usedvanlig hyggelig å bli 
møtt av den flotte betjeningen. De fleste medarbeiderne er 
naturlig nok pensjonister, men vi har også en del andre som 
disponerer tid på formiddagen. Men vi mangler fortsatt en 
god del frivillige for å kunne holde butikken så mye oppe som 
vi ønsker. Så har du tid og lyst eller kjenner noen du mener 
kunne egne seg, så ta kontakt med Marianne Kraft som er 
hovedansvarlig for rekrutteringen. Vi trenger også 
kontinuerlig påfyll av varer, så bruk tiden i sommer til å rydde 
og levere det du ikke trenger til oss. Da støtter du samtidig 
regionens arbeid blant barn, unge og voksne og våre 
utdanningsprosjekter for fattige og undertrykte i Bangladesh. 
Vi er fornøyd med driften etter vel 4 mnd, men omsetningen 
kunne vært større. Derfor trenger vi også kunder! La denne 
butikken være ditt førstevalg når du trenger noe. Vi har et 
utrolig utvalg. Og ta deg for all tid til å sette deg ned i Kafe 
Retro for å få en kopp kaffe og en kjeks. Dette bør være et 
treffsted for deg og dine venner. Etter hvert håper vi at det 
også vil skje litt andre ting i denne kafeen og at vi også kan 
selge noe mat. Takk for din forbønn og din støtte. 
Hovedmålet også med denne butikken er at noen kan komme 
til tro på Jesus. Vi håper at flere kan oppdage det lille 
kapellet/ stille rommet som er innerst i butikken. Der kan du 
stanse opp og puste ut og gjerne ta en bønnestund. 
 
    Marianne Kraft 

Leiligheten 
Styret har besluttet å istandsette leiligheten 
før den leies ut! Først hadde styret ikke tenkt 
det var nødvendig å oppusse leiligheten men 
etter en befaring ble styret klar over at det 
måtte gjøres før det pånytt blir leiet ut.  
Det jobbes mot å gjøre det fortest mulig. 
Men det vil koste å istandsette leiligheten.  
Det er gjort et overslag på 63.885 kr som det 
vil koste å skifte 5 vinduer, skuring og boning 
av alle gulver, og maling av leiligheten. 
Styret håper at leiligheten vil bli klar til å leie 
ut fra 1. eller 15. august. Denne utgiften er 
ikke med i budsjettet for i år, så vi trenger 
gjerne ekstra gaver for denne delen! 

 

mailto:pastor@norkirken.drammen

