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Det spirer

Grete Andersen

Hilsen pastor

Det er vår, og igjen spirer det 
frem; nydelige snøklokker, 
krokuser, blåveis og påskeliljer 

har allerede kledd seg i sitt fineste 
skrud, og vitner om at vinterens dager 
er forbi. Det har vært mange lange 
mørke, kalde og stormfulle dager, 
men nå titter den ene blomsten  etter 
den andre frem. 

 
Etter to veldig krevende år kan vi 
igjen samles, og det er så flott å 
kunne oppleve at Gud er nær i denne 
tiden. Vi lar oss begeistre over alt 
som Gud gjør blant barn, ungdom 
og voksne i menigheten. Vi ser at 
Gud gjør noe nytt i menigheten, og 
vi ber om at mange blomster skal 
få titte frem i tiden som kommer på 
ulike måter. Vi tror at midt i kriser 
kan Gud likevel gjøre noe nytt og at 
det kan bli en ny åndelig vår i våre liv. 

I Jesaja 43:19 står det:

 
«Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer 
det fram. Merker dere det ikke? 
Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i 
ødemarken.»

 
Vi har gått fra en krise til en annen, og 
våre hjerter gråter for Ukraina i denne 
tiden. Vi ønsker å hjelpe med det vi kan 
i den situasjonen. Midt i dette ber vi om 
at Gud kan bruke oss, og at Han kan 
lage veier inn til menneskers hjerter. 
La oss midt i all uro legge merke til at 
Gud også lar det spire frem noe fra 
Himmelens rike, som gjør at mennesker 
kan få oppleve Hans elver midt i den 
krevende ødemarken.



Uke 13-14 Uke 14-15 Uke 16 Uke 17

Søndag 17.
Toril Berg

Fredag 1.
MJF Extend

Fredag 29. 
Superfredag

April

FREDAG KL 20:30
MJF Extend

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 
Grete Andersen taler 

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG
MJF påskefest  
Mer info kommer!

SØNDAG KL 11:00
Påskegudstjeneste 
Toril Berg taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

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

KL 20:30
MJF ungdomsmøte

LØRDAG KL 09-15
Vårdugnad

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Bjørg Marie Vrabel taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

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

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

Søndag 1. 
Tentroavslutning

Søndag 15. 
Kai Johansen Tirsdager kl. 19:00 

Bønn- og 
lovsangsmøte

SØNDAG KL 11:00
Tentroavslutning  

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 18:00
Experience (4.-7. kl.)

KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Kai Johansen taler

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

KL 20:30
MJF ungdomsmøte

LØRDAG
Felleskirkelig  
godhetsdag

SØNDAG KL 11:00
Familiemøte

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Knut Daniel Andersen

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte
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Fredager kl. 20:30
Ungdomsmøte

Juni

Søndag 26.
Mark Wootton

Søndag 5. 
Tur til Dåreid

Uke 22 Uke 23 Uke 24 Uke 25

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

KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 12:00 
Menighetstur til Dåreid

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

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

KL 20:30
MJF ungdomsmøte

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Grete Andersen

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

FREDAG 
MJF sommeravslutning

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte
Toril Berg taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte

TORSDAG KL 18:00
St.Hans-feiring i 
Bjørnevåg

SØNDAG KL 11:00
Formiddagsmøte 
Mark Wootton taler

TIRSDAG KL 19:00
Bønn- og lovsangsmøte
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Kai Johansen er pastor og jobber i Troens Bevis.

Søndag 15. mai taler han på formiddagsmøtet kl. 11:00.

Mark Wootton er pastor i Tabernaklet Haugesund.

Søndag 26. juli taler han på formiddagsmøtet kl. 11:00.



• 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:

Barna blir med på møtet først, og går så over på Fillakids. 

Fillakids kommer til å være nede i kjelleren i Filadelfia 
framover, og alle gruppene er slått sammen.

Om du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt! 

Leder: Alina Buljo
Tlf. 901 34 974

HVER SØNDAG

FOR BARN!

KL. 11:00



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

Datoer framover: 

29. april // 20. mai

På Superfredag er det et kort 
møte, lek, gøye aktiviteter, 

mat og kiosk. 



4.-7. KLASSE

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

mange gøye aktiviteter, mat og kiosk. 

Kl. 18:00– 19:30

Datoer framover: 

22. april //  13. mai // 3. juni



UNGDOMSMØTE hver 
fredag kl. 20:30

Følg MJF på sosiale medier!

MAKING JESUS FAMOUS

@MAKINGJESUSFAMOUS



UNGDOMSPASTOR- 
H I L S E N

Én ting som har blitt mer virkelig for 
meg nå i det siste, har vært viktig- 
heten av at Jesus får være i sentrum 
av våre liv. Som de siste to årene, var 
denne våren også preget av pande-
mi og restriksjoner, men i februar 
2022 fikk vi faktisk se lyset i enden av  
tunnelen: RESTRIKSJONENE FJERNES! 
Det var deilig, men det var også en 
tankevekker. Hvor fort livet kan ta en 
vending, hvor fort et verdenssamfunn 
plutselig kan bli lammet over noe som 
vi ikke kan kontrollere. 
 Det har fått meg til å tenke 

litt; burde vi kanskje revurdere hva det 

er vi setter først i våre liv? I ungdoms- 

arbeidet kjente jeg at det var viktig at 

vi kom tilbake til det som er hjertet av 

kristenlivet; nemlig Han det hele handler 

om, Han som faktisk gjør en forandring 

i våre liv. Jesus sa i Johannes 14:6: «Jeg 
er veien og sannheten og livet. Ingen 
kommer til Faderen uten ved meg.» 

 Vi kan leve et fint liv hvor vi får en 

god utdanning, tjener gjennomsnittsløn-

na, kanskje får reist på utenlandsferie et 

par ganger i året, og kanskje til og med  

klarer å få trent et par ganger i uka. 

Gud har lagt ned evigheten i våre  
hjerter, det er ingenting i denne  
verden som kan fylle det tomrommet 
som alle mennesker har. Den gode  

lønna på jobben blir etter hvert ikke nok, 

det store drømmehuset blir etter hvert for 

lite, og Ferrarien du alltid har ønsket deg 

 blir etter hvert utdatert. 

 Pandemien har forsterket tanken 

om at våre fremgangsmåter og våre egne 

prestasjoner ikke er nok. I menigheten og 

som enkeltperson har denne pandemien 

lært meg én ting; det er Jesus, eller ingen-

ting. 

 Med en pandemi kan hver-

dagen fort føles deprimerende, og for 

mange var det en ganske tung periode. 

Derfor er vi også så heldige at Jesus ga 

oss noe større og bedre enn hva denne 

verden tilbyr. Jesus sa at Han er Veien 
vi kan gå på, Han er Sannheten vi kan  
stole på, og Han er Livet vi kan få 
leve - det sanne livet. La oss sammen 

denne våren velge å sette Jesus på  

førsteplassen, så tror jeg at vi vil oppleve 

at Hans kraft forandrer livene våre totalt. 

- Ungdomspastor Andreas Jensen



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 ønsker 

å skape en god 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.

- Toril Berg, leder for Damer i Byen Lyngdal

S a m l i n g e r  f r a m o v e r :

Mandag 4. april og 2. mai kl. 19:30

DAMER I BYEN LYNGDAL

@DAMERIBYENLYNGDAL



Morgenbønn

Mandag - fredag 
Kl. 06:30-07:00

Tirsdag, torsdag, fredag
Kl. 08:30-09:30

Bønn- og 
lovsangsmøte 

Tirsdager kl. 19.00

Bønnemøter

På årsmøtet 15. mars ble Glenn Heim valgt inn som ny eldste i menigheten.  
Glenn Heim har bodd i Lyngdal hele sitt liv. Han giftet seg med Linda i 2009  
i Filadelfia. Glenn ble frelst på årsfesten i 2010. Siden dette har han vært  
trofast i mange ulike tjenester i menigheten, blant annet som smågruppeleder og  
møtevert, og har et hjerte både for Jesus, mennesker og menigheten. Han er  
forøvrig daglig leder på Yamaha Båt- og Motorsenter i Lyngdal, som han startet  
i 1999. Vi er takknemlige for at Glenn nå vil tre inn i tjenesten som eldste i  
Filadelfia.

Etter 28 år som eldste, ønsket Dagfinn Kroslid å tre av. Han vil fortsatt være leder 
for økonomiutvalget i Filadelfia, og er med i lederteamet. Vi setter utrolig pris på  
Dagfinn og alt det han har bidratt med gjennom alle disse årene. 

Under årsmøtet 15. mars fikk Toril Berg fornyet tillit som eldste i fire nye år.  
Vi er takknemlige for at hun vil fortsette i denne tjenesten.

Nyheter fra årsmøtet



I n s p i r a s j o n

V å r d u g n a d
LØRDAG 23. APRIL KL. 09:00-15:00

NEDVASK, RYDDING, UTEOMRÅDET, MED MER

TALER PÅ YOUTUBE 

Flere videoer av taler fra 
live-sendinger er tilgjengelig 
på vår YouTube-kanal: 
«Filadelfiakirken Lyngdal»

TEKSTER

Les andakter  
på vår nettside: 
filadelfialyngdal.no/ 
inspirasjon

VÅR PODCAST ER 
TILGJENGELIG PÅ SPOTIFY 
OG PODCAST-APPEN

Søk på «Filadelfiakirken Lyngdal», 
eller gå inn på vår nettside: 
filadelfialyngdal.no/podcast

Det er også dugnader hver mandag kl. 18:00. Ta kontakt  
med Arnt Helge Svindland om du ønsker å være med.



Filadelfia Musikkskole

PIANO 
Grete Andersen 

Tlf. 924 68 219

TROMMER 
Tomas Kalleberg 

Tlf.  922 48 608

GITAR 
Andreas Jensen 

Tlf. 938 02 906

LØRDAG 21. MAI
Felleskirkelig godhetsdag i 
Lyngdal. Mer info kommer. 

Bli gjerne med!



Barneforening i  Betania : 

TIRSDAG 5. APRIL  
Barneforening kl. 17:00-18:00

TIRSDAG 3. MAI  
Barneforening kl. 17:00-18:00

TIRSDAG 7. JUNI  
Barneforening kl. 17:00-18:00

B e t a n i a  B j ø r n e v å g

Filadelfiakirken Lyngdal har nylig overtatt 

Betania Bjørnevåg. Vi ønsker å bruke  

bygget til noe møtevirksomhet, leirer og  

utleie. Hvis noen ønsker å leie bygget til 

arrangementer, ta kontakt med Grete  

Andersen.

SØNDAG 29. MAI KL. 18:00  
blir det sangmøte i Betania,  
med sang, andakt og enkel  
servering. Velkommen!



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.

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 knyttet 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.



FILADELFIALYNGDAL.NO

FILADELFIAKIRKEN LYNGDAL

@FILADELFIAKIRKEN

Følg Filadelfia
på sosiale medier: 


