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Grete Andersen

Hilsen pastor

Pastorhilsen

Kjære alle sammen!

   Det har vært en krevende tid for 
mange, på ulike måter, gjennom 
det året vi har vært gjennom. Vi 

ber og håper på en forandring, og setter 
vår lit til håpets Gud. Jeg vil minne oss på 
viktigheten av å fortsette å vise omsorg og 
ha omtanke for hverandre på ulike måter.

Menigheten har måttet tilpasse seg ulike 
restriksjoner, men midt oppi alt har 
det likevel vært veldig spennende med 
ombyggingen i Filadelfiakirken. For hver 
dag går det fremover, og vi kan se frem til 
med glede når alt står ferdig, og vi kan 
benytte lokalet fullt ut igjen.

Det er påske, og jeg vil minne om det 
seiersbudskapet vi har. For midt oppi alt 

av usikkerhet og mørke, kan vi se opp på 
Han som har gitt oss frelse og evig liv. Jesus 
er oppstandelsen og livet. Han døde for våre 
synder og satte oss fri.

I Kolosserne 1:13 står det: "Han er den som 
fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over 
i sin elskede Sønns rike."

La oss sammen glede oss over alt det som 
Jesus har gjort for oss, og la brannen som Den 
Hellige Ånd har tent i våre liv fortsatt være 
levende. Fremover vet vi ikke så mye, og det 
er ikke så lett å skulle planlegge ting, men vi 
tror at Gud kaller på mennesker i dag, og at 
Den Hellige Ånd vil røre med mennesker. Vær 
derfor åpen for hvor Gud vil lede deg - Han 
forvandler fortsatt liv! Med ønske om Guds 
fred og Hans velsignelse i tiden fremover!



Uke 13-14 Uke 16Uke 15 Uke 17

Fredag 16.
Experience (4.-7. kl.)

Søndag 11. 
Knut Daniel 
Andersen

  Søndag 18. 
Christoffer Egeland

April

FREDAG
MJF social (påskeferie) 

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Grete Andersen taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte
Knut Daniel Andersen

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG 
KL 18:00-19:30
Experience (4.-7. kl.)

KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Christoffer Egeland taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG 
KL 18:00-19:30
Superfredag (1.-4. kl.) 

KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte
Bjørg Marie Vrabel taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG KL 20:30
MJF ungdomsmøte
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Uke 17-18 Uke 19 Uke 20 Uke 21

Fredager kl. 20:30
Ungdomsmøte

Søndag 9. 
Øyvind Valvik

Søndag 30. 
Christian Nepstad

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte
Grete Andersen taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG 
KL 18-19:30
Experience (4.-7. klasse) 

KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte
Øyvind Valvik taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Toril Berg taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG 
KL 18:00-19:30
Superfredag (1.-4. kl.) 

KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Grete Andersen taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG 
KL 18:00-19:30
Experience (4.-7. kl.)

KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Christian Nepstad taler

Mai

Foto: Filadelfia Kristiansand / 
Kreativ Foto v/ Per Arne Kvamsø
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Uke 22 Uke 25Uke 24Uke 23

Tirsdager kl. 19:00 
Bønn- og 

lovsangsmøte Søndag 27.
Andreas Jensen

Søndag 6. 
Bjørg Marie Vrabel

Juni

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte
Bjørg Marie Vrabel taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte
Grete Andersen taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte
Knut Daniel Andersen 
taler

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Andreas Jensen taler

Vi kommer tilbake 
til turer og sosiale         
sammenkomster i 
juni, etter hva som 
er tillatt i forhold til 
gjeldende smitte- 
vernsregler.
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Øyvind Valvik er hovedpastor i Filadelfia Kristiansand. Han er 
bl.a. ansvarlig for Filadelfia bibelskole og Q42. Han er gift med 
Bodil, og far til Camilla Evenstad og Monica Valvik Sannarnes.

Søndag 9. mai taler han på formiddagsmøtet.

Foto: Filadelfia Kristiansand / Kreativ Foto v/ Per Arne Kvamsø

Christoffer Egeland er pastor i Pinsekirka 
Flekkefjord.

Søndag 18. april taler han på formiddagsmøtet.

Christian Nepstad  er pastor i Zion Konsmo.

Søndag 30. mai taler han på formiddagsmøtet.



• Mini (0-6 år) / Midi (1.-4. klasse)

• Btween (5.-8. klasse)

 (0-2 år i følge med voksen) 

Fillakids er delt inn i to grupper:

På grunn av smittevern kommer Fillakids til å være 
nede i kjelleren i Filadelfia framover, og gruppene 
Mini og Midi er slått sammen.

Bruk kun kjellerinngangen ved levering og henting 
av barna. Vi følger gjeldende smittevernsregler. 
Det er påmelding til Fillakids.

Link til påmelding: 
filadelfiakirken.churchcenter.com/registrations 

Om du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt! 

Leder: Alina Buljo
Tlf. 901 34 974

Hver søndag

for barn!
kl. 11:00

Husk å fylle ut medlemsskjema og 
betale medlemskontigent for 2021 
for de forskjellige gruppene i barne- 
arbeidet som barnet er med i!



JoysingersJoysingers
1.-7. klasse

B a r n e k o r e t  i  F i l a d e l f i a 

Øvelser annenhver onsdag (partallsuker)

Samlingen er kl. 17:00-18:00, med gøy oppvarming, mye sang og glede! 
Ta kontakt med Alina Buljo om ditt barn ønsker å bli med i koret.



1.-4. klassE 

Superfredag

Kl. 18:00-19:30 

Vi har smitteverstiltak på Superfredag, 
og det er påmelding, som blir lagt ut 

ca. 1 uke før samlingen. 

Datoer framover: 

23. april // 21. mai

filadelfiakirken.churchcenter.com/registrations 

Link for påmelding:



Kl. 18:00– 19:30

Datoer framover: 

16. april // 7. mai // 28. mai

På Experience er det først en samling med lek, lovsang og 
en kort tale. Etterpå er det mange gøye aktiviteter og kiosk. 

Vi har smittevernstiltak på Experience. 
Merk at tiden er kortet litt ned. Det er påmelding 

som blir lagt ut ca. 1 uke før samlingene.

Link for påmelding: 

filadelfiakirken.churchcenter.com/registrations 

4.-7. klasse



Ungdomsmøte

hver fredag

kl. 20:30 

U N G D O M S L E D E R H I L S E N

Ungdomsleder 
Andreas Jensen

Da var vi faktisk allerede halvveis i våren 2021! Vi har vært så heldige å få 

lov til å holde åpent på MJF frem til nå, selv om situasjonen vi står i har ført 

med seg mye usikkerhet. 

 Å drive ungdomsarbeid under korona-pandemien, begynner å 

ligne mer og mer på hvordan livet av og til kan være: litt uoversiktlig og 

kanskje litt kaotisk. Det er ikke alltid vi har visst hvordan vi skal håndtere 

forskjellige situasjoner, og det er ikke alltid alt har gått som planlagt. 

 Men én ting er sikkert, og det er at Gud har vært med, og vi har 

opplevd at selv når nyhetene vi fikk var kjipe, så har Gud hjulpet oss til å 

finne på andre kreative løsninger som vi ikke hadde kunnet finne på selv. 

 I MJF har vi masse å se frem til mot sommeren, og om vi opplever 

uforutsette omstendigheter, så skal vi ikke la det bekymre oss - for Gud er 

med oss og Han gjør noe nytt i MJF. Derfor er vi klare for alt! Håper du vil 

være med og oppleve hva Gud har for oss i MJF denne våren : )



Følg MJF på sosiale medier!

Making Jesus Famous

@makingjesusfamous

Making Jesus Famous 

Dette er ungdomsarbeidets visjon og mål - å gjøre 

Jesus kjent for så mange mennesker som mulig. Vi 

er ungdommer som elsker Jesus, og som ønsker at 

flere skal få bli kjent med Ham.

Etter påske er 7. klassinger 
velkommen til å komme 

på ungdomsmøter!

Skal du konf irmeres neste år?

Det er nå mulig å melde seg på 
Tentroåret 21/22 i Filadelf ia!

Tentro ønsker å tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytte 

dette opp mot kristen tro.  Undervisningsformen er derfor lagt opp 

for å involvere konf irmanten med opplevelser som engasjerer, 

virkemidler hentet fra hverdagen, film, musikk, bilder, illustrasjoner 

og fortellinger, leker og konkurranser. Det blir samlinger, turer og leir.

Mer informasjon og påmelding: filadelfialyngdal.no/tentro

Påmeldingsfrist: 15. august



 

T       oril Berg leder Damer i Byen 
sammen med et lederteam. 
Vertskapet ønsker at de som 

kommer på samlingene skal få oppleve 
Guds kjærlighet og nåde, og sannhet om 
hvem Gud er.  

- Drømmen er å nå Damer i Byen vår med 
Jesus - at de som kommer på samlingene 
skal få oppleve Jesus, og at de har en Far 
som bryr seg om dem . Vi ønsker at de skal 
bli kjent med Ham, og med dette få en ny 
dimensjon i livet. 

Uten fasader 
På samlingene til Damer i Byen er det både 
lovsang, noen som forteller om hva Jesus 
har gjort i livene deres og en kort tale. 

Damer i Byen ble startet i Lyngdal høsten 2017, først med navnet 
«Jentekveld». Arbeidet har vokst mye siden da, og i november i fjor 
ble steget tatt inn i den store kinosalen i Lyngdal kulturhus.

Sanne historier

Hovedfokuset under disse kveldene er de 
autentiske historiene, forteller Toril. 

- Det viktigste på samlingene til Damer i Byen 
er «sofapraten». Da blir det delt helt genuine 
historier fra damers liv, historier som ikke 
er pyntet på. De som deler, viser en side av 
livet som ikke bare er det man ser blir lagt ut 
på Facebook eller Instagram. Det er de ekte 
historiene som virkelig påvirker oss. 

 Gjestene som kommer på Damer i 
Byen kan få en opplevelse av å ikke være alene 
om å ha gått gjennom vanskelige perioder. 
De får også høre hvordan Jesus har vært med 
andre damer i mørke daler i livene deres. 

- Historiene som blir delt skal være med på å 
bringe oppmuntring, fred, liv og håp, sier hun.



 

Samlinger rettet mot damer
Toril tror at et arbeid spesielt rettet mot 
damer er viktig og relevant.

- Søndagsgudstjenestene er en festsamling 
der alle samles. I tillegg velger vi ut grupper 
for å kunne spisse arrangementene inn, 
og være «spot on» i det som blir delt. 
Vi har ungdomsarbeid fordi vi vil treffe 
ungdommer, og vi har eldrearbeid fordi vi 
vil treffe de eldre. Av denne grunnen har vi 
også Damer i Byen.  

 De som kommer på samlingene kan 
ha mye forskjellig bagasje fra før, og kan ha 
opplevd at det er blitt sagt ting inn i livet 

som ikke har vært rett. Vi ønsker at damene 
som kommer skal få det rette Gudsbildet. 
At Gud har nåde nok, at Han er bare god, 
at Han ønsker bare det beste for oss. Han 
står ikke med pekefingeren og skal «ta oss», 
men Han heier på oss.

Elsket av Gud
Det som er det aller viktigste for oss som 
arrangerer samlingene, er at damene som 
kommer skal få oppleve at de er elsket – 
elsket på tross av det livet de har levd, 
hvis de har opplevd at de har kommet til 
kort og gjort feil. Uansett hva som ligger 
i bagasjen, så er de elsket for hvem de er. 

Toril Berg, leder for 
Damer i Byen Lyngdal

Historiene som blir delt 
skal være med på å bringe 
oppmuntring, fred, liv 
og håp.

”

Intervjuet fortsetter på neste side



 
Vi ønsker at damene som kommer på 
samlingene skal oppleve at de er ønsket 
i dette livet, at Gud ser dem, og ønsker 
fellesskap med dem. Vi ønsker også at 
damene skal få erfare at Guds Ord er ikke 
for å "slå" oss, men for å hjelpe oss. Guds 
Ord er som en håndbok, for å lede oss, for 
at vi kan få det beste livet. I Guds Ord kan 
vi få hjelp i relasjoner, i livssituasjoner og 
i arbeidslivet, gjennom Han som virkelig 
er den beste Far. 

 Uansett hvilken far man har 
opplevd tidligere, så er Gud den som 
ikke kan måle seg med noen, Han er den 
perfekte Far. Vi ønsker at de som kommer 
på samlingene skal få høre at Gud vil gå 
med dem hver dag. Han er ikke kun der 
når man er på høyden og alt er på topp, 
men Han er også der på det mørkeste, og 
vil hjelpe oss ut og gjennom. 

 Vertskapet ønsker også at 
damene skal kjenne seg godt ivaretatt på 

samlingene - at de opplever at de er viktige, 
at de er sett, og at dette er damer som virkelig 
bryr seg, og ønsker det beste for dem.

 Ta bort hindre
Damer i Byen ønsker å ha en så nøytral arena 
som mulig, og derfor blir samlingene holdt i 
Kulturhuset.

-  Vi ønsker å ta bort noen hindre for at damer 
som egentlig søker og lengter etter Jesus, og 
trenger Ham, kan få møtt Ham, selv om de 
ikke er komfortable med å gå inn i en kirke 
enda. Vi ønsker å være første stopp på veien.  
 Når man kommer på Damer i Byen, 
tar en kaffe, blir kjent med andre kristne 
damer, og ser at Jesus har gjort en forskjell i 
livene deres og at livet med Ham er relevant i 
dag, vil det være lettere å bli med på et møte 
i en kirke. Målet er at damene som kommer 
på samlingene våre etter hvert skal bli koblet 
på vår menighet, eller en annen menighet i 
Lyngdal. 



Innflytelse
Toril har tro på at familiene vil oppleve 
Gud gjennom damene.

- Gjennom en samling med Damer i Byen 
tror jeg damene vil bli inspirert og løftet 
opp. Når damene slipper Jesus inn, vil Han 
bli med dem hjem. Det er klart at familien  
vil se og oppleve at sin ektefelle eller mor 
har blitt fylt av Hans fred og Hans lys.

Jesus kan løfte alt. Livet vil bli lysere når 
man ser at Han er med. Jeg har virkelig tro 
på at dette arbeidet vil forvandle mange 
damer sine liv, deres familier, relasjoner 
og arbeidsplasser, og dermed gjøre en 
forskjell i byen vår. Gud er så stor, og Han 
elsker å gjøre store ting - ofte gjennom 
enkle, små møter mellom mennesker. Det 
drømmer vi om å være med på, avslutter 
hun.



Bønnemøter

Morgenbønn

Mandag - fredag 

Kl. 06:30-07:00

Tirsdag - fredag

Kl. 09:00-10:00

Bønn- og 
lovsangsmøte 

Tirsdager kl. 19.00

Vi har tro på viktigheten av å samles i bønn, og er spente 
på hva Gud vil gjøre i menigheten og i Lyngdal framover!



Filadelfia Musikkskole

Om du eller ditt barn ønsker å lære å spille et             
instrument, ta kontakt med den aktuelle læreren!

Piano: Grete Andersen - tlf. 924 68 219

Trommer: Tomas Kalleberg - tlf.  922 48 608



En av fordelene med å bruke appen er at du ikke trenger å skrive 
kontaktinformasjonen din inn på nytt hver gang du skal melde 
deg på et arrangement, fordi du er logget inn i appen. 

Church Center-app

• Last ned appen ”Church Center app” fra App Store eller Google Play

• Søk opp ”Filadelfiakirken” i appen

• Skriv inn din e-postadresse, og du vil få en kode tilsendt på e-post

• Skriv inn koden i appen, som du fikk tilsendt på e-post fra Church Center 

    (sjekk søppelpost om koden ikke kommer i løpet av noen få minutter)

• Logg inn i appen med din egen profil 

• I appen kan du melde deg på arrangementer under ”Events”, få oversikt 

     over hva som skjer i Filadelfia i kalenderen, med mer!

    

    Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål om bruk av appen!

I appen finner du kalender med oversikt 
over hva som skjer i Filadelfia, påmelding til 
arrangementer, i tillegg til andre funksjoner!

Hvordan laste ned appen og logge inn med din egen prof il:



Smitteforebyggende tiltak

Det er fortsatt påmelding til alle møter. Maks antall møtebesøkende vil være i henhold til 
de gjeldende nasjonale og lokale smittevernsreglene. Det mest tidssparende vil være å 
melde seg på i forkant, men hvis man ikke har mulighet til dette, er det også mulig å 
melde seg på i døra før møtene. Forhåndspåmeldingen blir lagt ut ca. 1 uke før møtene.

Link til påmelding: filadelfiakirken.churchcenter.com/registrations

Formiddagsmøte og Fillakids arrangeres som to seperate møter. 
Fillakids er i kjelleren i Filadelfia, og kun kjellerinngangen 
benyttes til levering og henting av barna. Påmeldingen til Fillakids er 
samme sted som formiddagsmøtet (velg ”Fillakids” i registeringen).

Møtebesøkende får antibac i foajeen når man kommer.

Hold god avstand når man snakker sammen før og etter møter - 
minst 1 meter. 

Møtebesøkende sitter på annenhver stol i møtesalen, familier / personer 
i samme husstand kan sitte sammen.

Kollekt tas opp med Vipps: #80784.

Kun handicaptoalettet oppe kan benyttes.

Hvis du har koronalignende symptomer / symptomer på luftveisinfeksjon kan du ikke 
komme på møte. Hvis du allerede har meldt deg på et møte, men ikke kan komme likevel, 
gi beskjed til oss.

Hvis du har koronalignende symptomer / symptomer på luftveisinfeksjon i etterkant av 
å ha vært på møte i Filadelfia, gi beskjed til oss med tanke på smittesporing.

•

•
•

•

•
•
•

•

Med forbehold om endringer, da smittevernstiltakene kan endres

•



Vi gleder oss over å se at utbyggingen av lokalet går framover!

Det blir dugnad hver mandag og de fleste onsdager framover kl. 18:00. 
Ta kontakt med Dagfinn Kroslid på tlf. 982 52 438 om du har mulighet 
til å være med. Velkommen!

Dugnad ved utvidelsen av bygget

Vi drømmer fortsatt om videre utvidelse av bygget, med et større administrasjons-
område med kontorer, møte- og grupperom, et samtale- og ressurssenter, og et 
aktivitetsrom til barn og ungdom. Ved en slik utvidelse vil vi også få 100 ekstra 
sitteplasser i møtesalen. 

Vær med å gjør drømmen til virkelighet!

Vi trenger flere støttepartnere som gir på avtalegiro med faste beløp i måneden. 
Om du kun har mulighet til å gi en 100-lapp i måneden, kan det få stor betydning! 

Avtalegiro ligger i foajeen, og du kan også registere deg som fast giver ved å gå 
inn på: filadelfialyngdal.no/gi-en-gave og trykke på ”bli fast giver”.



Gi en gave

Enkeltgave
Overfør beløpet til 
den aktuelle kontoen:

Menighetens konto:     3085.30.05394
Ungdommens konto:  3085.30.08989                                           
Barnearbeidets konto: 2801.03.20846
Misjonskonto:           2801.21.21557
Byggkonto:           2801.13.93677

Vipps
Du kan enkelt gi kollekt og betale kontigent til barne- og ungdomsarbeidet med mobilen. 

Filadelfiakirken: 80784  MJF: 80785  Fillakids: 80787  Filadelfiakirken Bygg: 80789

Faste givere
Opprett avtalegiro. Fast beløp går automatisk via din 
nettbank. Avtalegiro sikrer kontinuitet både for deg 
som giver, og sparer menigheten for mye arbeid knyt-
tet til bokføring/regnskap. Etter at avtalen er opprettet 
kan du selv endre beløpet som trekkes i din nettbank.

Filadelfiakirken Lyngdal driver et rikt arbeid blant barn, ungdom, familier og 
eldre i Lyngdal. For å klare å gjennomføre dette, er vi heldige som har mange 
trofaste støttepartnere, som bidrar både praktisk og økonomisk.

Det gis skattefradrag for gaver på inntil 50 000 kr per person! 
Gaver på avtalegiro, Vipps og iZettle vil bli registrert for skattefradrag.



f i ladelf ialyngdal.no

Følg Filadelfia på sosiale medier:

Filadelfiakirken Lyngdal

@filadelfiakirken

Så lenge det er smitteverns-
restriksjoner for hvor mange 
som kan komme på møter, har vi 
live-sendinger på vår Facebook- 
side og Youtube-kanal ”Filadelfia-
kirken Lyngdal” hver søndag kl. 11:00 
(med forbehold om endringer).

Live-sendinger


