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Stå opp, bli lys!
2020 vil vel alltid bli et slags merkeår som 

vi kommer til å huske. For mange har året 

vært krevende av frykt for helse, økonomisk 

omveltende, permitteringer, mer arbeid på 

jobb og ensomhet, ettersom vi ikke har 

kunnet treffe mange. 

2020 har også lært meg mer av hva vi 

ellers kanskje har tatt som en selvfølge 

når det gjelder frihet, det å kunne samles 

som en menighet, betydningen av familie og 

venner. Det har vært et år som det har blitt så 

viktig for meg hva jeg fyller meg med. Guds 

Ord, bønn og forkynnelse har blitt viktigere 

enn før. Å stole på Gud og kjenne på den 

freden bare Han kan gi, er en utrolig styrke.

2020 har også vært et år hvor vi har blitt nødt 

til å være kreative og kaste oss ut på nye 

ting. Det gjelder blant annet det å streame           

søndagsmøtene live og samlinger på Zoom.

Når vi nå går inn i et nytt år, er det med håp 

og forventning. Håp om en bedre hverdag 

og forventning til hva Gud vil gjøre. For selv 

om dette året også på mange måter vil bli 

preget av restriksjoner, så kjenner jeg på 

en enorm forventning til Gud. Vi har vært 

i et slags ventemodus.  Men det er på 

t ide å begynne å gå igjen.  Vi  trenger 

å gripe de mulighetene vi  faktisk har. 

For når omgivelsene virker mørke rundt oss, 

vil lyset skinne klarere, og vi vil som menighet 

og enkeltmennesker lyse tydelig for Jesus. 

Når alt rundt oss rystes, så er vi en del av 

et rike som aldri rokkes. Hans lys og Hans 

herlighet vil også være enda tydeligere 

hos oss i tiden f remover. Så fatt mot. La 

oss komme sammen og stå opp og være lys. 

I Jesaja 60:1-2 står det:

«Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og 

Herrens herlighet går opp over deg. 

Se, mørke dekker jorden, og det er 

belgmørke over folkene. Men over deg 

skal Herren oppgå, og over deg skal 

Hans herlighet åpenbare seg.»

Hilsen pastor

Grete Andersen



Uke 1 Uke 3Uke 2 Uke 4

Tirsdager, torsdager 
og søndager kl. 19:00 

i uke 1-3: Bønn- og 
lovsangsmøteSøndag 3. 

Grete Andersen
  Søndag 24. 
Bjørg Marie Vrabel

Januar

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Grete Andersen taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG KL 20:30
Kick-off for MJF 
ungdomsmøte med 
David Haddeland

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte

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

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

Med forbehold om endringer i programmet. Det er plass til 50 personer på hvert møte, i henhold til smittevernstiltakene. 

Du kan melde deg på møter her: filadelfiakirken.churchcenter.com/registrations
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Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8

Fredag 5.
Superfredag
(1.-4. klasse)

Søndag 7. 
Hans Martin 
Skagestad

Søndag 28. 
Toril H. Berg

Februar

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

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

KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte
Hans Martin Skagestad 
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 
Knut Daniel Andersen 
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 
Toril H. Berg taler
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Uke 9 Uke 12-13Uke 11Uke 10

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 18-19:30
Superfredag (1.-4. klasse) 

KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Thor-Harald Evenstad 
taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 

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 

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

Fredag 5. 
Experience

Fredager 
kl. 20:30 // MJF 
ungdomsmøte

Søndag 14. 
Thor-Harald

Evenstad

Mars
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Hans Martin Skagestad

Hans Martin Skagestad er evangelist i Troens Bevis.

Søndag 7. februar taler han på formiddagsmøtet.

Søndag 7. februar



Thor-Harald Evenstad

Thor-Harald Evenstad kommer opprinnelig fra Farsund,. 
Han har tidligere vært ungdomspastor i Filadelf ia 

Kristiansand, og er nå en av hovedpastorene der.

Søndag 14. mars taler han på formiddagsmøtet.

Søndag 14. mars



Damer i Byen

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

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 intervju med noen som har opplevd livet 
med Jesus og ønsker å dele det med oss. Vi har også en 
kort appell med ulike tema.

Inviter gjerne med deg kollegaer eller venninner 
og kom! Mer info kommer når neste samling 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

Følg oss på sosiale medier:

Damer i Byen Lyngdal

@dameribyenlyngdal

Samlinger framover:

Mandag 25. januar og 15. mars



• 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 med plass til 50 barn - gå inn på 
påmeldingen til søndagsmøtet og velg ”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

Barnekoret i Filadelfia 

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.

Første øvelse i år: onsdag 13. januar



Kl. 18:00-19:30 

Vi har smitteverstiltak på Superfredag, og det 
er påmelding med plass til 50 barn. 

Påmeldingene blir lagt ut 1-2 uker før samlingene. 

Link for påmelding:

1.-4. klassE 

Superfredag

Datoer framover: 

5. februar // 12. mars // 23. april

filadelfiakirken.churchcenter.com/registrations 

(Med forbehold om endringer)



Kl. 18:00– 19:30

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 kommer ut 1-2 uker før 

samlingene, og det er plass til 50 barn på hver samling. 

Link for påmelding: 
filadelfiakirken.churchcenter.com/registrations 

4.-7. klasse

Datoer framover: 

22. januar //  12. februar // 5. mars 
// 26. mars // 16. april // 7. mai

(Med forbehold om endringer)



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.

Onsdag 6. januar 

DNA-samling  

Kl. 19:00-21:00 

Ungdomsmøte

hver fredag

kl. 20:30 

Fredag 8. januar 

MJF kick-off
Med David Haddeland 

Det er plass til 50 ungdommer på ungdomsmøtene på grunn av smittevernsrestriksjonene. 
Du kan melde deg på møtene på denne linken: filadelfiakirken.churchcenter.com/registrations 



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. 

Heisann! Nå er vi tilbake med et nytt år med MJF! Etter 
et veldig spesielt og begrenset år i fjor, så kribler det i 
fingrene til å virkelig kunne komme i gang igjen! 

Vi gleder oss til ukentlige ungdomsmøter fredager kl. 
20:30, der vi blant annet får besøk av David Haddeland, 
leder for Ny Generasjon, på MJF kick-off  8. januar! 

Jeg håper du vil være med og feire det som Jesus har 
gjort for oss, og at vi sammen kan oppleve mer av Han 
denne våren. Vi snakkes!

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

Ungdomsleder 
Andreas Jensen



«Det er viktig å gi Guds Ord til barn, for når de 
blir eldre, ligger det fortsatt der. Når vi bygger 
huset på fjell, bygger vi stein på stein, i ulike 
perioder av livet, for å få et fundament som 
ikke rokkes når stormen kommer.»

Alina trives godt med å jobbe med barna i 
menigheten, og å kunne formidle Guds Ord 
på en enkel og forståelig måte til de minste. 
Hun vil løfte fram at hun har mange gode 
medarbeidere – de andre barnelederne.

Alina påpeker også at det er viktig å praktisere 
formidlingen av Guds Ord og bønn hjemme.

«Alt begynner hjemme. Det er veldig bra å 
kunne gå på møte i menigheten, men vi kan 
også bruke tid til å søke Gud hjemme. Det 
står i Bibelen om å gå inn på sitt rom, lukke 
døren, og be til Gud alene.»

Når det kommer til familien og hjemmet, har 
Alina noen konkrete tips til hvordan man kan 
dele Guds Ord med barna sine: 

«I vår familie pleier vi å lese et kort med 
et bibelvers fra en liten boks om morgenen 
rundt frokostbordet, og be og velsigne dagen 
i bilen på vei til skolen.» 

På ettermiddagen eller kvelden, når alle er 
hjemme fra jobb og skole, pleier også familien 
å samles rundt Guds Ord og bønn.

«Vi pleier å lese i Bibelen en halv time hver for 
oss, og så samles vi i stua, der vi snakker om det 
vi har lest. Da kan barna også spørre spørsmål. 
Så ber vi sammen, og barna kan også komme 
med bønnebehov hvis de har det. De dagene 
vi glemmer dette, merker barna det, så bønn 
har stor betydning i familien vår.»

Alina Buljo jobber med barna i Filadelfia - i Fillakids, som er 
søndagsskolen, Superfredag for 1.-4. klasse, Experience for 4.-7. 
klasse, og leder barnekoret Joysingers. Hun er gift med Geir, og 
har fire barn i alderen 5 til 14 år.

En solid grunnvoll





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!

Bønn og faste

De tre første ukene i januar har vi et spesielt fokus på 
bønn og faste i menigheten, for å sette fokuset for det 
nye året. Det er opp til hver enkelt hvordan man ønsker å 
delta. Det blir bønnemøter tirsdag, torsdag og søndag 
kl. 19:00 i uke 1-3.



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



Du kan lytte til podcaster fra møter i Filadelfia ved å søke 
på ”Filadelfiakirken Lyngdal” på Spotify, Podcast-appen 
på mobil, eller gå inn på filadelfialyngdal.no/podcast.

Podcast med taler fra søndagsmøter

Med denne appen til mobil er det lettere å melde seg på 
møter og eventer i Filadelfia, fordi kontaktinformasjonen 
din er allerede lagret, så du trenger ikke skrive det inn på 
nytt hver gang du skal melde deg på. Se vår Facebook-  
side for mer informasjon om hvordan du bruker appen!

Church Center-app



Smitteforebyggende tiltak i Filadelfia

Det er fortsatt påmelding til alle møter, og hvert møte har plass til 50 
personer. 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 1-2 uker før møtene.

Link til påmelding: filadelfiakirken.churchcenter.com/registrations

Formiddagsmøte og Fillakids arrangeres som to seperate møter. Fillakids 
er i kjelleren i Filadelfia, med plass til 50 barn, og kun kjellerinngangen 
benyttes til levering og henting av barna. (Påmeldingen til Fillakids er 
samme sted som formiddagsmøtet, velg ”Fillakids” i registreringen.)

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.
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I fjor høst begynte vi på en utvidelse av 
eksisterende bygg. Vi bygger ut foajeen og 
kjøkkenet, i tillegg til kontorlokalet. Det vil 
være av stor betydning for mingleareal i 
foajeen og ellers driften i menigheten.

I den forbindelse leier vi inn f irmaer til å 
gjøre den største jobben. I februar begynner 
vi med dugnadsarbeid, og vi håper at mange 
vil bli med på dette.

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”.

                                            Illustrasjon av neste byggetrinn      

Illustrasjon av utbyggingen som blir ferdig til våren



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.



f i lade l f ia lyngdal .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 Facebookside hver 
søndag kl. 11:00 (med forbehold om 
endringer).


