
Søndag 2.juni måtte konfirma-
sjonsgudstjenesten flyttes ut
fra Frelsesarmeens lokaler i
Drammen og inn i Norkirken,
siden lokalene ble for små for
de 19 ungdommene som skulle
konfirmeres. Konfirmantene
kom fra forskjellige bakgrun-
ner: Noen født og oppvokst i
Frelsesarmeen, noen venner av
noen som skulle konfirmere
seg, noen så annonsen i avisa,
noen har vært i barnegrup-
pene og noen kom fra ung-
domsklubben. Felles for alle,
var at de tok et valg som de
kanskje har vært nødt til å
redegjøre for for familie og
venner. De valgte å skille seg
ut.

Salen var fylt til randen av
familie, venner og folk fra
menigheten. Alle konfirman-
tene deltok med noe på guds-
tjenesten; bibellesning, noen
hadde quiz om konfirmantene,
det var to band som besto av
konfirmanter og de delte opp-
levelser fra konfirmantuka i
Hemsedal, tur til London, ser-
vering på julefest for rusmis-

brukere og fra undervisningen
på Frelsesarmeen.

Beate Holm-Hansen og
Christine Lindseth
Christensen foretok overhø-
ring av konfirmantene og de
svarte flott på spørsmål om
Frelsesarmeen og om
Frelsesarmeens trosartikler.

Kristian Nygård hadde
andakt og major Dan Storck
ba velsignelsene over hver
enkelt konfirmant.

red@byavisadrammen.no

Det frivillige arbeidet
Drammen Soroptomist-
klubb gjør på Introduk-
sjonssenteret involverer i
høyeste grad Byavisa
Drammen.

BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto

– Byavisa gir oss mange ting å
snakke om, også er den gratis,
sier Ina Baumann, en av de to
frivillige fra Drammen
Soroptimistklubb. 

– Vi tar for oss både redaksjo-
nelle saker og annonser.

Vanskelig
Det er litt av hvert våre nye
landsmenn skal lære seg. Det
norske språket er ikke lett.
Emmy Grytten Gustavsen nev-
ner et ord; modig. Det er van-
skelig å forstå. 

– Det betyr å ha mot, sier hun.
– Mot hva da? Spør en av del-

takerne.
Deltakerne har forskjellig bak-

grunn, opprinnelsesland og fer-
dighetsnivå. Noen har nettopp

lært seg å skrive i godt voksen
alder.

Felles for dem alle er at de er
elever ved Introduksjonssen-
teret og lærer norsk der. Disse
ettermiddagstimene med Ina og
Emmy er frivillige, og har ikke
noe program bortsett fra å snak-
ke om det som står i avisen.
Denne dagen snakker de om
artikkelen om Barnas stasjon
som sto i forrige ukes avis, samt
om Basar-sidene.

Morsomt
– En avis er en glimrende intro-

duksjon til et samfunn og en by,
sier Ina Baumann.

– Her kan de lære språk mens
de lærer om samfunnet vi lever
i her i byen.

Deltakerne kan lese høyt, og
så spørre om det de lurer på. Og
det er mye. Ikke bare innholdet,
men også enkelte ord.

– Vi har det alltid så morsomt
i disse timene, sier Emmy. 

– Frivillig arbeid er en av
hjørnesteinene til soroptimis-
tene, og det er svært givende.

bente@byavisadrammen.no
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BYAVISA: Ina Baumann og Emmy
Grytten Gustavsen fra Drammen
Soroptimistklubb driver frivillig samta-
legrupper med innvandrere på
Introduksjonssenteret. Byavisa brukes
hver uke i samtalene.

19 konfirmanter i Frelsesarmeen

KONFIRMANTER: Aldri har så mange
konfirmert seg i Frelsesarmeen som
denne våren. 

Lærer norsk med Byavisa
MUNTRE: Fra venstre: Yodit (29 fra Eritrea, Ruth (46) fra Eritrea, Fathiya (32) fra Sudan, Emmy Grytten Gustavsen, Shaeliya (45) fra Turkistan, Ina Baumann, Fathemeh (52) fra Afghanistan og Faawzia (44) fra
Afghanistan. Disse møtes hver uke til norske samtaler om litt av hvert.


