
september - november

Filadelfiakirken 
Lyngdal



Følg Filadelfia på sosiale medier:

Filadelfiakirken Lyngdal

@filadelfiakirken



Med blikket festet på Jesus

2020 markerer på mange måter et 
skifte. Vi har vært gjennom en veldig 
spesiell tid og fortsatt er vi under forskjel-
lige smittevernstiltak. Vi snakker nå om 
før og etter korona, så på mange måter 
markerer 2020 en ny tid. Mange har vært 
i mer isolasjon og med distanse til og 
med til de nærmeste. Noen har opplevd 
tiden travlere, og mange har opplevd 
større ensomhet og lange dager. Mange 
har opplevd frykt og usikkerhet. Uansett 
hvordan du har hatt det, vil jeg oppmun-
tre deg denne høsten til igjen å løfte blik-
ket på Jesus.

Vi vil fortsette å løpe tålmodig i den         
kampen vi har foran oss for denne byen 
og for denne menigheten. Vi vil feste 
blikket på Jesus og la Hans kjærlighet, 
nåde og sannhet få prege oss. Vi kan så 
lett bli distrahert av nyheter og alt som 
skjer i omstendighetene, men jeg vil 

oppmuntre oss alle til å feste blikket på 
Jesus og fortsette å løpe med tålmodig-
het i det som Gud har lagt foran oss. Vi er 
med på noe stort og det er viktigere enn 
noen gang å fokusere på det som virkelig 
er viktig. Vi vil se mennesker vunnet for     
Jesus og se helhjertede etterfølgere av 
Jesus som igjen utbrer og bygger Guds 
rike til Hans ære. La oss igjen få blikket 
festet på Jesus og igjen la deg begeistre 
over alt Han har gjort for deg og betyr for 
deg. 

Jeg hilser deg med Hebreerne 12: 1-2:

Så la oss derfor, da vi har en så stor sky 
av vitner omkring oss, legge av alt som 
tynger, og synden som henger så fast 
ved oss, og løpe med tålmodighet i den 
kampen vi har foran oss, med blikket 
festet på Jesus, Han som er troens 
opphavsmann og fullender.

Hilsen pastor

Grete Andersen



20. David Haddeland13. Tentroavslutning

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 10:30
Tentroavslutning 

KL 12:00
Tentroavslutning

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG KL 18-19:30
Experience (1.-4. klasse)

KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
David Haddeland taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG KL 18-19
Superfredag (1.-4. klasse) 

KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Toril H. Berg taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

27. Toril H. Berg06. Bjørg Marie Vrabel
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11. Kent Jakobsen04. Kenneth Jakobsen 24.-25. Tom Aune Tirsdager kl. 19:00 
Bønn- og lovsangsmøte

Uke 40-41 Uke 41-42 Uke 43 Uke 44

Oktober

FREDAG KL 20:30
MJF social (høstferie)

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Kenneth Jakobsen taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Kent Jakobsen 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 
Grete Andersen taler 

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG 
Ungdommene reiser 
på leir til Solstrand 
(påmelding)

LØRDAG KL 10-14
Lørdagsbibelskole 
med Tom Aune

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Tom Aune taler

KL. 19:00
Kveldsmøte 
Tom Aune taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG KL 20:30
MJF ungdomsmøte
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15. Familiemøte08. Grete Andersen

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Bjørg Marie Vrabel 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
Grete Andersen taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Familiemøte

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG KL 18-19
Superfredag (1-4. klasse) 

KL 20:30
MJF ungdomsmøte

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 
Toril H. Berg taler 

Fredager kl. 20:30 
MJF ungdomsmøte

Experience (4.-7. kl.)
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Høydepunkter

David Haddeland  kommer fra Lyngdal, og 
er daglig leder for Ny Generasjon. Han er liden-
skapelig opptatt av Jesus, kirken og ungdommer, 
og er overbevist om at skolen er Norges beste 
misjonsarena.

Fredag 18. september taler han på ungdoms-
møtet, og søndag 20. september taler han på 
formiddagsmøtet.

Kenneth Jakobsen jobbet tidligere som ungdoms-
leder i Filadelfia Lyngdal. Han er gift med Svanhild, 
har vært misjonær i Ukraina og er nå lovsangsleder i 
Credokirken i Bergen. Den siste tiden har han begynt 
et spennende arbeid i forhold til Israel.

Søndag 4. oktober taler han på formiddagsmøtet.

Kent Jakobsen er pastor i Randers Frikirke 
i Danmark, og nestleder for Mosaik, som er et 
nettverk av evangelikale-pentakostale kirker i 
Danmark.  

Søndag 11. oktober taler han på 
formiddagsmøtet. 



Helg med Tom Aune

Tom Aune har vært pastor i Pinsekirken Sandvika i mange år, der hans sønn 
nå er pastor. Tom Aune har et sterkt fokus på livet med Den Hellige Ånd i sin 
fokynnelse, og har opplevd at mange har blitt berørt av Gud i hans tjeneste. 
Vi gleder oss til å få besøk av ham i oktober.

  Lørdag  kl. 10-14 - Lørdagsbibelskole 
Søndag kl. 11:00 - Formiddagsmøte

           kl. 19:00 - Kveldsmøte

24. - 25. oktober



Damer i Byen

Damer i Byen er et utadrettet arbeid 
for å gi damene i byen vår Jesus.

Følg Damer i Byen på Facebook!

facebook.com/dameribyenlyngdal

Vi har samlinger i Kulturhuset i Lyngdal. Vi skaper en trygg 
og glad atmosfære gjennom inkluderende vertskap, bra 
musikk og litt å bite i. I samlingen ellers er det også et inter-
vju med noen som har opplevd livet med Jesus og ønsker å 
dele det med oss. Vi har også en kort appell med ulike tema.

Denne høsten er litt spesiell med hensyn til smittevern, og 
derfor blir det ikke så mange samlinger, men det blir en sam-
ling mandag 2. november. 

Dette blir en flott samling med spennende gjester og god 
musikk! Inviter gjerne med deg kollegaer eller venninner og 
kom! Mer info kommer når det nærmer seg.

Vil du være med som vertskap, i teamet vårt eller hjelpe til på 
en annen måte, så ta kontakt.

Mvh. Toril Berg, leder for Damer i Byen Lyngdal



Mini (0-5 år)

Midi (1.-4. klasse)

Btween (5.-8. klasse)

(0-2 år i følge med voksen)

Fillakids er delt inn i tre grupper:

Barna er med fra starten av møtet kl. 11:00 
med de voksne, og går så over til eget opplegg 
med Fillakids.

På grunn av smittevern kommer Fillakids til 
å være nede i kjelleren i Filadelfia i høst, og 
gruppene Mini og Midi blir slått sammen. Leder: Alina Buljo

Hver søndag,

for alle 
barn!



JoysingersJoysingers
1.-7. klasse

Joysingers er barnekoret i Filadelfia 

Øvelser annenhver onsdag (partallsuker) kl. 17:00-18:00

Første øvelse i høst: 16. september



Kl. 18:00-19:00 

På grunn av smittevern blir 
denne høsten på Superfredag 

litt annerledes, og tidsrommet er 
blitt kortet ned av den grunn.

1.-4. klassE 

Superfredag

Datoer framover: 

25. september // 20. november



  4.-7. klasse

  Kl. 18:00– 19:30

På grunn av smittevern vil denne høsten på Experience 
bli litt annerledes, men vi håper på en god høst likevel. 
Merk at tiden er kortet litt ned.

Datoer framover: 

18. september  //  16. oktober  
6. november //  27. november



Følg MJF på sosiale medier!

Making Jesus Famous

@makingjesusfamous

Ungdomsmøte

hver fredag

kl. 20:30 

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.

Ny Generasjon
Influencer på skolen 

Fredag 18. september

Leir på Solstrand
Fredag - søndag 
23.-25. oktober

H Ø Y D E P U N K T E R

Nyttårsaften
Welcome 2021

31. desember



M I D W E E K

7. - 10. klasse

Annenhver onsdag i oddetallsuker, kl. 19:00-
20:00, samles ungdommer på Filadelfia i mindre 
grupper for å ha det gøy sammen, be og få input 
fra Guds Ord. 

Da er vi godt i gang med nok en høst med MJF. Etter noen svake måneder 
som følge av korona-pandemien, er vi uthvilt og klare til en sprengstart på 
høsten som ligger foran! 

Vi ønsker å invitere alle ungdommer fra 8. klasse og oppover til ung-
domsmøter hver fredag kl. 20:30 i Filadelfia Lyngdal der vi får høre inspi-
rerende taler, finner på utrolig masse gøy, spiser god mat og søker Gud 
sammen i lovsang og bønn! 

I tillegg har vi mange spennende arrangementer planlagt. Vi kjører på 
med leir på Solstrand og vi får besøk av Ny Generasjon som kommer for å 
inspirere. På slutten av året avslutter vi året 2020 med et smell da vi arran-
gerer nyttårsfeiring sammen! 

Vi tror virkelig at Gud har noe spesielt for ungdomsarbeidet denne 
høsten, og håper du ønsker å være en del av det. Håper vi snakkes på Filla!

U n g d o m s l e d e r h i l s e n

Ungdomsleder 
Andreas Jensen



Thomas Knutsen har jobbet i Filadelfia i litt 
over 12 år, da han begynte som ettåring i me-
nigheten. Våren 2009 ble han ansatt i admi-
nistrasjonen.

«Det er en velsignelse å være en del av Fila-
delfia. Jeg begynte å jobbe her etter å ha gått 
på bibelskole i Mariager i Danmark.»

Det har vært vanskelig å samles i menigheten 
i koronatiden, derfor har det blitt streamet 
møter på nettet.

«Menigheten er alle kristne, og det er lokale 
menigheter på ulike steder. Vi er menigheten 
der vi er – i vår familie og på vår arbeidsplass. 
Ofte kan vi være opphengt i at menigheten 
er et kirkebygg, men menigheten er vi men-
nesker. 

Menighet er også som livet - det er forskjelli-
ge perioder. Årstidene ser forskjellige ut. Man 
går gjennom ulike perioder i livet, og det er 
godt å kunne åpen om det, også i menig-
heten. Etter å ha godt gjennom vanskelige 

perioder kan man oppleve å bli sterkere og få 
mer stabilitet.

Da jeg var ferdig på bibelskolen var jeg veldig 
gira og ville forandre verden. Men det er to 
ord jeg spesielt husker fra undervisningen på 
bibelskolen: Prosess og balanse. I livet er det 
prosesser, og det er viktig å ha balanse i livet. 
Jeg har skjønt etter hvert at ting kan ta tid, og 
det er viktig å være tålmodig.

Menighet handler også om å tjene andre. 
Når man fokuserer på å tjene andre, kan man 
legge vekk sine egne utfordringer, og det kan 
være positivt.

Vi er forskjellige mennesker, som er ett team 
i en menighet, og som har samme visjon: Å 
gjøre Jesus kjent. Det er mange ulike opp-
gaver innenfor det, da vi er forskjellige som 
mennesker og har ulike gaver og talenter. 
Noen oppgaver i menigheten er synlige på 
scenen, men mesteparten av oppgavene er i 
kulissene. Praktiske oppgaver vil være særlig 
viktig i tiden som kommer, i forbindelse med 
utbyggingen av lokalet.»

«Jeg ønsker å tjene i menigheten med det jeg kan bidra 
med. Jeg jobber for det meste med praktiske oppgaver 
innenfor administrasjon, og leder lovsang..»

Menigheten er mennesker





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

Filadelfia musikkskole



| TENTROAVSLUTNING

SØNDAG 13. SEPTEMBER

KL. 10:30 & 12:00

Søndag 13. september blir det Tentroavslutning. 
Det vil bli to gudstjenester, med fotografering 
mellom - kl. 11:30, av alle Tentroelevene. 

Kl. 10:30

Ingrid Lian
Victoria Engejordet
Emma Elise Skaar
Juliane Belland
Fredrick Wanjiru
Lise Marie Kvidsbergskår

Kl. 12:00

Elise Walla
Hege Andreassen
Aurora Kleve
Maren Frøyland
Kristine Theissen
Lars Stian Verhelst



Bønnemøter

Morgenbønn

Mandag til fredag 

Kl. 06:30-07:00

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!



Med hensyn til korona-pandemien har vi 
innført smitteforebyggende tiltak i Filadelfia:

•  Det vil bli påmelding til alle møter. 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.

•  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.

•  Kun handicaptoalettet oppe kan benyttes.

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



Allerede i høst begynner vi på en utvidelse 
av eksisterende bygg. Vi vil bygge ut foaje-
en og kjøkkenet. Det vil være av stor betyd-
ning for mingleareal og muligheter for bruk 
av kjøkkenet. 

I den forbindelse vil vi leie inn firmaer til å gjø-
re den største jobben, men det vil også bli en 
del dugnadsarbeid, og vi håper at mange et-
terhvert vil bli med på dette.

Utvidelse 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”.

                                            Illustrasjon av neste byggetrinn      

Illustrasjon av utbygging som starter i høst  



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

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.

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.

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



Møt teamet

GRETE ANDERSEN
Pastor

Tlf: 924 68 219
grete@filadelfialyngdal.no

BJØRG MARIE VRABEL
Eldste

Tlf: 948 13 929

THOMAS KNUTSEN
Administrasjon
Tlf: 930 94 615

thomas@filadelfialyngdal.no

TORIL H.  BERG
Eldste

Tlf: 922 87 915

ARNT HELGE SVINDLAND
Eldste

Tlf: 465 38 267

KNUT DANIEL ANDERSEN
Driftsteamleder

Tlf: 913 30 340

DAGFINN KROSLID
Eldste

Tlf: 982 52 438

MIRIAM K.  NESJE
Lovsang

Tlf: 959 08 926

TONJE MADLAND
Grafisk design
Tlf: 954 25 882

tonje@filadelfialyngdal.no

ALINA BULJO
Fillakids 

Tlf: 901 34 974

ANDREAS JENSEN
Ungdomsleder
Tlf: 938 02 906

andreas@mjf.nu

ROBERT LARSEN
Kasserer

Tlf: 975 69 984


