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FILADELFIA EYDEHAVN 80 ÅR 
 

 

Filadelfia er i år 80 år som selvstendig menighet. I januar 1934 ble menigheten dannet. 

Det har vært mange år med Guds rike velsignelse. Menighetens virke har hatt mye å si 

for Eydehavn. Vi har fått anledningen til å vise våre medmennesker Frelserens vei. 

Uansett ståsted har de fått lov til å oppleve velsignelsen av Jesu nærhet.  

Kontakten med lokalbefolkningen er meget bra.  

Gjennom det arbeidet vedrørende utbygging av ny forretning for Coop Ekstra og nytt 

lokale for oss i Filadelfia har vi blitt møtt med en utrolig positiv innstilling fra 

lokalbefolkningen på Eydehavn, tydelig at de har satt stor pris på at vi var så 

løsningsorienterte og åpne for å kunne gå inn i et samarbeid og bygge lokale inn i et 

forretningssenter.   

Det har blitt mange arrangement i lokalet som har vært rettet mot alle lag av 

befolkningen på Eydehavn. 

Vi er på plass og høster stor velsignelse over arbeidet i gode romslige og egnede 

lokaler for alle menighetens aktiviteter. 
 

Menigheten har hatt mange personer som har lagt ned mye frivillig menighetsarbeid. 

Vi kan ikke nevne alle. Dette er fordi det er så lett å glemme enkelte personer. Men 

dere skal vite at dette arbeidet har vært og er like viktig som annet arbeid i 

menigheten. Det ønskes fortsatt Guds rike velsignelse for deres virke. 

Menighetens virke har helt fra starten av hatt en klar målsetning, nemlig sjelers frelse, 

forkynnelsen av Kristus som verdens Frelser har hele tiden stått sentral 

 

 

MENIGHETENS HISTORIE 

 
Filadelfia Arendal begynte i 1930 å ha møter i Eydehavn, vi ble en utpost til Filadelfia 

Arendal. 

Et antall på ca. 20 personer hadde gått ut fra Ebeneser og begynte egen virksomhet, en 

virksomhet som ble avholdt som husmøter rundt om i hjemmene til vennene. 

 

Hjalmar Karlsen Ski som da stod som forstander i Filadelfia i Arendal besøkte 

vennene mye sammen med andre venner fra Arendal. 

 

Ragnvald Frøyshov forteller: Jeg var i Filadelfia Arendal i1931 og ble bedt om å være 

i Eydehavn i 8 dager for å hjelpe til i arbeidet. Det ble ikke som jeg eller noen andre 

hadde tenkt, de 8 dagene ble til 11/2 år og vi opplevde en fantastisk tid med mange 

som mennesker som søkte frelse. 

 



Vennene bygde et nytt lokale, noe befolkningen på Eydehavn så som helt unødvendig 

med enda et nytt kristent lokale på Eydehavn, det var jo så vidt at de to lokalene som 

var der, Ebeneser og Bedehuset, ble fylt av folk. 

(Filadelfia innviet sitt eget lokale 27.sept 1931, se senere omtale lokalet). 

 

Men på innvielsen var det 100 talls mennesker som ikke kom inn i lokalet. Det brøt ut 

vekkelse i Eydehavn og folk kom i syndenød og ba om frelse. 

En lokalavis ville snakke virksomheten ned med å kalle det «Villmannsreligion» det 

virket helt motsatt, tilstrømningen bare økte av mennesker til møtene som søkte frelse 

og i løpet av denne perioden ble det bedt med 75 mennesker til frelse og 40 personer 

ble døpt. 

Vekkelsen gikk over bygda og både Bedehuset og Ebeneser ble fylt opp med nye 

glade nyfrelste mennesker. 

Industristedet Eydehavn var under stor utbygging ved at to store bedrifter ble startet 

her først på 1900 tallet og vekkelsen kom som en sterk balanse og utfrielse for mange i 

en meget aktiv anleggstid ved oppbygging av industrien på stedet, mange klarte ikke 

påkjenningen og alkoholen ble en slave for mange. 

Men heldigvis, da kom Gud, Eydehavn til unnsetning og gav flere mennesker nytt liv. 

  

Forkynnere som var med i denne perioden var blant annet, Harald Helland, Egil 

Strand, Ruth og Harry Ring og Arthur Pettersen, Albert Rød 

Flokken av brødre og søstre ble nå så stor at i samtale med menigheten i Arendal, ble 

vennene på Eydehavn oppmuntret til å danne egen selvstendig menighet. 

Menigheten ble formeldt dannet i januar 1934. 

I januar samme år ble Osvald Orlien kaldt til menighetens første forstander, sammen 

med han hadde han brødrene Edvin Karlsen, Olai Wich, Jørgen Jensen, Jørgen 

Madsen, Anders Christian Andersen og Fritjof Wich.  

Menigheten har i sitt 80 år lange liv hat en rekke dyktige forkynnere her. Brødre og 

søstre som har stått her i kortere eller lengre tid. 

Menigheten har opp gjennom disse 80 årene opplevd sterke vekkelser, hvor 

nærmiljøet ble berørt, folk kom i syndenød, ble frelst og døpt i vann og søkte dåpen i 

Den Hellige Ånd, her var bønnemøter til langt på natt, og folk fikk møte Gud. 

Menigheten har gjennom alle år vært et sterkt midtpunkt på Eydehavn, sentralt 

beliggende på Eydehavn og en utadrettet virksomhet. 

Friluftsmøter på torvet var et vanlig innslag på søndager før offentlig møte på kvelden 

og på lørdager da folk strømmet til forretningen. «Hanslaget» 

Tilbakeblikk på menighetens historie er sterk, men vi ønsker at vi skal ha fokus på at 

det beste ligger foran oss, hva de neste årene, før Jesus kommer igjen, vil bringe blir 

spennende. Vi ønsker Guds velsignelse over framtiden.   

Vi har som menighet hatt noen spesielle arrangement, ideen kom ved Knut Jarle 

Engen som kjente på «Eydehavn I Våre Hjerter». 

I den forbindelse gjorde menigheten seg til ansvar for Sang og Musikk helg, St.Hans 

Feiring på Buøya, Marked og aktivitetsdag, Og tenning av Julegrana, tenning av 

Julegrana på Eydehavn torg er nok den som har samlet mest folk og vi kan vise oss 

som menighet med sang – forkynnelse og servering av grøt til Eydehavns befolkning.  
 



Menighetsledelsen gjennom 80 år 
 

  Osvald Orlien  Januar-1934 til Juli-1935 
 

  Reidar Simonsen Mars-1937 til September-1939 
 

  Kåre Lie  November-1939 til Oktober-1942 

 

  Bjarne Nysæther April-1943 til September-1945 

 



  Roald Andersen Oktober-1945 til April-1947 

 

  Arthur Andersen April-1947 til April-1951 

 

  Arthur Redse  Mai-1951 tilAugust-1953 

 

  John Søgård  November-1953 til Desember-1957 

 



  Reidar Spigseth Januar-1958 til Juli-1959 

 

 

  Rudolf Ramslien Juni-1960 til Februar-1965 
 

 

  Arvid Nilsen  Februar-1965 til Januar-1966 

 

  Jørgen Engejordet Januar-1966 til Juni-1968 
 

  Arvid Nilsen  Juni-1968 til September-1969 

 

  Thore Helge Rem September-1969 til Oktober-1972 
 

   Arvid Nilsen  Oktober-1972 til November-1973 

 



  Gunnar Tveit  November-1973 til Juni-1980 

 

   Kåre Kristiansen Juni-1980 til September-1982 

 

  Knut Jarle Engen September-1982 til Juni-1989 

 

 Arnold Bjørkholt Juni-1989 til August-1990 

 

  Yngvar Hansen. August-1990 til Juli-1991 

Kåre Kristiansen Januar-1991 til Desember-1991 

Per Edvard Andersen Desember-1991 til November-1996 

Gunnar Tveit Desember-1994 til September-1996 med forstander 

Knut Jarle Engen November-1996 til August- 2006 

Finn Jensen Januar-2005 til September-2006  

Benjamin Jensen September-2006 til September-2007  

Per Edvard Andersen September-2007 til Februar- 2015 

Kent Andersen September-2013 til …………… med forstander 
 

 

Øvrige personer som har virket i menigheten over lengre perioder: 

 

Albert Rød. John Magnussen. Tore Kristiansen. Einar Øverland. Elise og Fred Vidar Tveter. 

Beate og Jan Ivar Dyraas, Kjell Eivind Lohne. 

Jorunn Eilertsen som ungdomsarbeider. 

Aase Andersen barn og ungdomsarbeider 

 



Evangelister. 

 

Evangelister utsendt fra Filadelfia Eydehavn 

Ole Arnholdt Andersen,  

Ingolf Andersen, 

Johann Ødegård,  

 

Eldsterådet: 
 

Edvin Karlsen, Olai Wich, Jørgen Jensen, Jørgen Madsen, Anders Christian Andersen, Fritjof Wich, 

Arvid Nilsen, Olaf Kløvfjell, Hans Halvorsen, Jørgen Osuldsen, Bernt Jensen, Erling Nilsen, Finn 

Nykvist, Ingolf Andersen, Rudolf Madsen, Ole Arnholt Andersen, Alf Madsen, Knut Lehre, Arvid 

Åge Andersen, Leif Hansen, Petter Fosse, Kåre Kristiansen, Per Edvard Andersen, Morgan Wikanes, 

Audun Madsen, Eugen Karlsen, Arne Ljøstad, Arnold Bjørkholt, Hagbart Jensen, Ragnar Torgersen, 

Birger Øya, Knut Trøan, Tor Einar Solli. Odd Einar Andersen, Tore Kjell Nilsen, Åse Høiås Nilsen, 

Ronny Eilertsen 

I tillegg så har alle forstandere vært selvskrevne medlemmer av eldsterådet. 

 

 

 

Menighetstjenere/møteverter 

 

Clara Andersen, Thea Jensen, Marie Karlsen, Laura Hansen, Gunhild Hegland, Katerina Nilsen, 

Kristin Pedersen, Dorthea Wich, Anna Nilsen, Borghild Thorsen, Mildrid Madsen, Ellinor Jensen, 

Frida Thorsen, Elinor Halvorsen, Hild Madsen, Unni Eiker, Mathias Andersen, Kari Halvorsen, 

Johannes Halvorsen, Turid Kristiansen, Audun Madsen, Morgan Wikanes, Knut Trøan, Arne Johnsen, 

Jan Øyvind Evensen, Sven Magne Walle, Ole Bjørn Hansen Dalen, Guttorm Tveit, Elsie Johnsen, 

Oddbjørg Bråten. Alfhild Tveit, Hilde Tverdal, Håkon Eiker, Hanne Berit Jensen, Arnold Nesset. 

Astrid Eilertsen, Aina Tveit. 

 

 

 

 

 

Menighet- og misjonskasserer 

 

Menighet: Fritjof Wich, Bernt Jensen, Hagbart Jensen, Rudolf Madsen, Mathias Andersen, Kåre 

Kristiansen. 

Misjon: Jørgen Jensen, Arvid Nilsen, Holger Olsen, Ragnar Torgersen, Willy Gustavsen. 

Etter Kåre Kristiansen og Willy Gustavsen ble kasserer oppgaven samlet under en kasserer for 

menighet og misjon, Per Edvard Andersen, Jorun Eilertsen.  

 

Sandøya 

 

Virksomheten på Sandøya ble startet 1890. Huset ble oppført 1903, bygd av Guds Menighet på 

Vegårshei. 1954 ble det dannet egen menighet. I 1958 ble lokalet overført til vennene på Sandøya. 

Det flere turer for vennene på Eydehavn til møter og stevner på Sandøya. Sommerstevnet var en 

hyggelig opplevelse, da kom venner fra Tvedestrand også ut og ble med, Ellers så fikk noen av oss 

den glede å få være med på Juletrefest, og det var fest, masse gang rundt juletreet, kjempegod 

servering ja til tider så mange der at det var opptil flere bord settinger. 

Søstrene på Sandøya kunne dette med å lage mat. 

Senere ble det færre aktive. Fraflytting fra Sandøya økte.  «Salem» Sandøya var selvstendig menighet 

frem til 1988. De gjenlevende ble medlemmer av Filadelfia Eydehavn 18.11.1988. Da ble driften over 

tatt av menigheten. Det ble en del aktivitet på Sandøya fra menigheten side. Forstandere Fra Filadelfia 

var flere ganger ute på Sandøya og holdt møter. Virksomheten ble tung å drive da det ikke var så 

mange igjen av vennene på øya, lokalet ble dårlig og trengte fornyelse, noen forsøk ble gjort, men til 

slutt innså menigheten at dette ble vanskelig og virksomheten på Sandøya ble avsluttet, og lokalet 

solgt 



 

Solbakken 
 

Virksomhet på Staubø startet opp i 1937 ved Ole Sines, Josef Pettersen og Arthur Nilsen, fra 1940 

kom forstander i Filadelfia Kåre Lie og ble med i virksomheten på Staubø. 

Solbakken ble utpost av menigheten 9.5.1941. 

Virksomheten ble holdt i lokalet til Guds menighet på Vegårshei, Solbakken som lokalet heter ble 

overtatt vederlags fritt fra Guds menighet til vennene på Staubø i 1978. Møtene på Solbakken ble 

avholdt på onsdager og forstandere i Filadelfia Eydehavn var da nede og talte i møtene sammen med 

mange andre igjennom mange år. Flere venner fra Filadelfia var med til Solbakken for å delta på 

møtene. Det ble også holdt møter på Vatnebu Kretslokale og på Narestø. Mange mennesker var da 

samlet. Vennene på Solbakken hadde også et sterkt misjonsengasjement, mulig noe av denne visjon 

ble lagt da Birger Johnsen, Sør Amerikas første pinsemisjonær fra Norge ble frelst på Solbakken. 

Birger Johnsen bodde på Eikeland så turen over til Solbakken var ikke så lang. 

Vennene på Solbakken støttet i mange år, Kåre Lie, Per Talåsen, Per og Palma Pedersen, sammen med 

flere av deres barn, Finn og Hanne-Berith Jensen, Else Palma Johansen, Linda og Benjamin Jensen, 

Høsten 1993 begynte de å støtte en evangelistfamilie i Armenia. Vennene på Solbakken fikk også den 

store glede at en deres egne Åse Høiås Nilsen reiste til Swaziland. Lilly og Gunnar Hansen bør også 

nevnes da de arbeidet for misjon i en annen setting, nemlig som byggeleder/vaktmester og husmor i 

Troens Bevis, Sarons Dal 

Vennene på Solbakken drev i mange år et meget aktivt barn- og ungdoms arbeid. Her var mange med 

og delte på ansvar og mange var det som kom til denne aktivitet. 

Vennene hadde også et godt samarbeid med Kirken om en felles barnepark på Vatnebu Bedehus, et 

arbeid som varte nærmere 20 år. 

Solbakken koret som bestod av venner på Solbakken gjorde en kjempeinnsats i virksomheten, det var 

til stor inspirasjon når de sang. I tillegg må nevnes at det var mange som deltok med sang på møtene, 

Hannie Kvamme Andersen, Alfred Nilsen, Hilde og Turid Tverdal, søskenparet Lilly Kristensen og 

Olaf Dahl, Arvid og Karsten T. Hansen. 

Faste andakter ble avholdt på Flosta omsorg senter. 

Leder for Solbakken har vært: Ole Sines, Josef Pettersen og Arthur Nilsen, Josef Thorbjørnsen, Alfred 

Nilsen, Leif Hansen, Arvid Andersen og Arvid Hansen 

I de senere år har det vært liten aktivitet på Solbakken, utviklingen har vel godt den vei art det er 

lettere da de fleste har bil og kan kjøre til hoved menigheten på Eydehavn og at det har minket på 

vennene med åra. 

Menighetslokalet Solbakken ble overført til Filadelfia Eydehavn i 2010. 

Hva som vil bli for Solbakken og lokalet vil framtiden vise. 

 

 

 

Tromøya 

 

Vennene på Tromøya begynte virksomhet 1962. Samlingene foregikk i hjemmene som gikk på 

omgang. Forstandere i Filadelfia sammen med flere av vennene på Eydehavn hadde fast tur med 

Omdals øyr ferja hver fredag til møte på Tromøya. Da Nils Skare fra Skare ble døpt høsten 1962 stilte 

han et bakrom på sin butikk til disposisjon. Dette rommet ble senere bygd om til en møtesal som fikk 

navnet «Salen» Skare. Det ble holdt møter hver fredag. 

Nils Skare hadde også et hjerte for ungdommen på Tromøy og det ble i en lengre periode holdt 

ungdomsmøter med fult lokale annenhver tirsdag, ansvarlig for disse samlingene var Per Edvard 

Andersen.  

Etter en tid fikk Nils Skare en forståelse innfor Gud at vennene på Tromøya burde gå til anskaffelse av 

en buss som kunne brukes til møter rundt om på Tromøya. Målet var og nå folk som ikke gikk på 

«Salen».  1970 ble det bestemt å gå til innkjøp av egen buss. Prisen var på Kr. 300. Kjøpet ble gjort 

sammen med Filadelfia som hadde et stort behov for å kjøre unger fra Saltrød – Helleheia til 

Søndagskolen. Bussen ble fullstendig restaurert innvendig og utvendig.  Møter i bussen ble holdt på 

både vestre og østre del av Tromøya. Det ble etter hvert kjøpt ny buss som ble utskiftet med den 

gamle bussen.  



 
 Håkon Eiker.   Tore Helge Rem.       Nils Skare. 

 

«Salen» Skare ble flittig benyttet som møtelokale. Her har det vært mange gode og velsignede møter. 

En stund ble det også drevet ungdomsarbeid i lokalet.  

Virksomheten ble holdt frem til november 1981. Etter denne tiden ble virksomheten drevet videre 

med husmøter en tid. Nå er det ikke aktiv virksomhet fra menigheten på Tromøya. 

 

Misjonsarbeid: 
 
Menighetens misjonsarbeid er en viktig del av virksomheten. En gren i menigheten som har vært 

livsviktig for menighetsarbeidet i Eydehavn. 

I 1937 gikk menigheten inn med å støtte Edel Olsen i Belgisk Kongo. 

I 1940 ble menigheten med som støttemenighet for Gunda Liland. Var hennes støttemenighet i 29 år. 

1962 ble et merkeår for misjon i menigheten, vår egen Finn Jensen hadde tilkjennegitt sitt kall som 

misjonær og menigheten sa ja og sendte Finn ut til Argentina hvor han startet arbeidet i Embarcacion, 

to år senere reiste Finn sin forlovede Hanne-Berith Johansen ut til Finn for å dele misjonsgjerningen 

med sin kjære. 

SØR-AMERIKA FOR KRISTUS 

 
 

 

Menigheten har vært velsignet med å ha misjonærer i fra egne rekker, i tillegg til Hanne-Berit og Finn, 

har vi hatt Mildred Madsen som reiste ut til Paraguay i 1983 likeledes, Linda og Benjamin Jensen i 

Argentina og Spania. Og Åse Høiås Nilsen i Swaziland 

 

Filadelfia har støttet følgende personer i arbeid for misjon. 



Fredvår og Lars Blystad i Swaziland, B.K.Nicols i India, Lill Enid og Even Walter Gruner i Tyskland, 

Berit og Franz Johansen i Spania, Dagfrid Byberg i Spania, Noomi Jensen i Spania, Else Palma 

Johansen i Sør Amerika, Ingrid og Frank Erlandsen i Tyskland, Heidi og Kay Wachter i Tyskland, 

Arbeid i Israel, Støtte evangelister gjennom Troens Bevis.  

I tillegg har menigheten i flere år støttet arbeidet i Betania Salta, ved Lucy og Daniel Mendes Burt, og 

med mat til barn, Comedor. 

Rebeca og Jorge Romero som leder for Bibelskolen i Salta. 

 

Den Lille Misjon    
 

Den lille misjon var det noen søstre, 6 stk i menigheten som drev. De begynte å støtte to søstre, Åse 

og Anne- Marie sammen med noen søstre fra Ebeneser. I Jubileumsåret er det bare en igjen av Den 

Lille Misjon. Disse har blant annet støttet Finn og Hanne Berit, Benjamin og Linda. Etter at Linda og 

Benjamin kom hjem har de støttet Lucy og Daniel i Argentina. Den Lille misjon har bestått de senere 

årene av eldre søstre og er nå innstilt da de fleste er blitt forfremmet til herligheten. 

 

 
Den Lille misjon samlet på Helleheia, sammen med Lucy, Daniel og Lucas 

Åse Rem, Elinor Halvorsen, Dolla Bakke og Berit Nykvist. 

Søstermisjonen 

 

Søstermisjonen er en misjon som samler rundt 20 søstre. Deres virksomhet har støttet Benjamin og 

Linda da de var i Argentina. Fremdeles støtter de virksomheten i Argentina. Midlene går til 

menigheten Betania Salta. Midlene blir fordelt på fattige barn som får et måltid om dagen. Søstrene 

har ikke bare samlet inn penger, men har vært et samlingspunkt for bønn for misjon.  

Et meget viktig arbeid. 

 

Barne- og ungdomsarbeid 

 
Søndagsskole 

 

Søndagsskolen i Filadelfia startet faktisk opp to år før menigheten ble dannet. Ingolf Andersen og 

Willy Borg Lundquist var de som startet opp med søndagsskolen, i gjennom mange år var det et stort 

tilsig av barn, ja det kunne være samlinger helt opp mot 80 barn samlet hver søndag. 

Til å begynne med var samlingene felles i Filadelfia, etter hvert ble salen delt av med noen flotte blå 

tepper som ble hengt opp og delte salen slik at vi fikk 6 grupper/klasser + Lillesal og Bibelklassen 

oppe på evangelistrommet. 

Lillesalen med de yngste barna var en flott opplevelse, kor sanger, flanellograf, en kjempestab med 

medarbeidere som virkelig viste hva Jesus hadde gjort i deres liv og som de ønsket å dele med barna 

og lære dem veien de skulle gå. 

Etter hvert som menigheten bygde ut lokalet fikk vi i søndagsskolen bedre plass for hver gang. 

Ettersom utflytting av unge familier skjedde mot Helleheia, var menigheten så generøs at det ble 

sammen med vennene på Tromøya kjøpt inn en buss som kjørte hver søndag til søndagsskolen fra 

Tromøya via Helleheia og hjem etter søndagsskolen, Bussen var til tider helt full av barn som skulle 

på søndagsskole. 



Her hadde vi noen trofaste sjåfører, Håkon Eiker, Ragnar Torgersen, Knut Lehre og Birger Øya. 

  

Søndagsskolen hadde vært år sin avslutning, i flere år hadde vi Søgne som tok oss med mot Sandøya 

og Lyngør. Mange flotte opplevelser, senere da sikkerhetskrav kom om frakting av så mange 

mennesker ble Tromlingene vårt neste utfartssted, i tillegg til flere andre steder, Risøya – Vegårshei – 

Buøya. 

Juletrefest 3, juledag var fast tradisjon, juletre fra Nils Skare på Tromøy som ble fraktet over med 

Omdals øyr ferja og kjørt opp som regel av Eugen Karlsen på «leid» traktor med henger på Nitriden. 

Etter en gjennomtelling har det vært bortimot 110 personer som har over kortere eller lengre tid vært 

med som lærere og hjelpere i Søndagsskolen. 

 

Leder har vært: 

Ingolf Andersen og Willy B Lundquist   1932 – 1934 

Einar Thorsen    1934 – 1944 

Olaf Kløvfjell og Ole A Andersen  1945 – 1948 

Einar Thorsen    1948 – 1951 

Willy Jacobsen    1952 – 1958 

Mangor Hegland    1958 – 1959 

Finn Nykvist    1959 – 1976 

Per Edvard Andersen    1976 – 1986 

Ruth Nilsen    1986 – 1987 

  

Da ble Søndagsskolen gjort om til Juniorsamling som skjedde på mandagene 

Årsaken til omlegging var at samfunnsutviklingen gikk den veien at det ble vanskeligere å få barn 

fram til Søndagsskolen kl 09.45 på formiddagen og det ble bestemt å prøve med en annen samling på 

kveldstid. Nå er vi så heldig at søndagsskolen har startet opp igjen og holdes to ganger i mnd. samtidig 

med formiddagsmøte. Hilde Misund og Hans Egil Halvorsen har ansvar for denne. 

 

 

 

 



 

 

 

Søndagskolen i 1948 
 

 
Søndagskolen i 1953 

 



 
 

Søndagskolen i 1957 
 

Barnemøter.  

I 1951 startet menigheten opp med barnemøter på torsdagskvelden, Finn Nykvist var drivkraften bak 

dette arbeidet, hver torsdag og noen ganger på søndag ettermiddag hadde Finn barnemøte, med mange 

barn tilstede, Finn holdt på med barnemøter i 22 år, en imponerende innsats. 

 

Barneforeninger.  

I 1959 startet Mildred Madsen opp barneforening for jenter, de samlet seg om Guds ord, laget 

forskjellige gjenstander som ble solgt og de samlet inn klær som de sendte ut til barna på 

misjonsmarken. 

 

I 1968 startet Ragnar Torgersen opp en barneforening for gutter, denne var også misjonsrettet og de 

laget blant annet en modell av Sør Amerika i gips og papir, slik at guttene se landet som menigheten 

drev misjon i. 

 

Junior. 

 

Juniorarbeidet er menighetens tilbud istedenfor søndagsskolearbeidet, og startet opp høsten 1987. 

Dette arbeidet er rettet mot barn i alderen 0 – 13 år som samler ca. 30 stykker. Virksomheten drives 

først med en andakt og sang. Mange ganger er sangen meget livlig slik at det føles som taket løfter 

seg. Etterpå er det kreative aktiviteter hvor det lages forskjellige ting.  Av og til koser de seg med noe 

å spise og det feires blant annet «alles bursdag» på høsten og karneval i februar. I juni arrangeres det 

sammen med menigheten en utflukt med hele menigheten til forskjellige steder som er et høydepunkt 

for alle. I nytt lokale er det blitt flott å kunne drive Junior arbeide, god plass til mange aktiviteter.  

Ansvarlig her er Ellen Solli, Hege Dalen Andersen, Anne-Britt Fosse og Edna Fosse 

 

 

 

 

Fredagsklubben  
Nyåret 2003 ble det startet med Klubb for de som går i 3. til 7. klasse. Dette er et aktivitetstilbud i 

forbindelse med helgen. Samlingen starter med fellessamling med sang og en andakt, klar målsetting 

at Guds ord er viktig å dele. 



Her drives det med alle slags spill, bordtennis, leker og konkurranser. Kiosk med salg av snop, pølser, 

pommes frites, brus, is, etc.    

Det har vært en fantastisk oppslutning av barn, vi har opplevd opp i mot 100 barn/ungdommer i 

samlingene. 

Programmet er variert, som overnatting på Friisøya, Skarsholmen, i tillegg Fredheimtur og overnatting 

på Eydehavn skole. Et fantastisk mannskap som kommer hver gang og engasjerer seg sammen med 

barna. Ansvar for dette er Aase Andersen som sammen med gode medarbeidere får dette til å bli et 

populært tiltak. 

 

Follow 

I de senere år har menigheten startet opp med ungdomsarbeid som går under navnet Follow, det er 

samling for ungdommer som er litt eldre enn ungdommene i Fredagsklubben, de samles på fredager 

og har sang, undervisning og aktiviteter, Ansvar for dette arbeidet er Jorunn og Ronny Eilertsen 

 

Sommerleirer 
3 somre på 50 tallet arrangerte menigheten sommerleir. Dette var et meget populært tilbud. Den dag i 

dag minnes flere personer disse leirene. Flere av de som var på disse leirene er i dag forkynnere og 

virksomme i Guds arbeid. 

 
Sommerleiren i 1956 

 

På leiren kom der ungdommer fra flere steder, fra Østlandet kom det bil med ungdommer og en ung 

jente på 15år som hadde vært frelst i 5 år, ble spurt om hun angret at hun hadde turen til Eydehavn på 

leir, hvor hun svarer et bestemt. Nei, og begynner å nynne på sangen. «Et møte med Jesus forandrer 

alt.» 

Hvor er det blitt av denne jenta mon tro, Jo, den 15 år gamle jenta var Hanne-Berit Johansen, i dag gift 

med Finn Jensen og har fått oppleve at. «Et møte med Jesus forandrer alt» Misjonær i Sør Amerika i 

mange år og aktiv den dag i dag. Tydelig at Jesus forandrer alt. 

Et høydepunkt på leiren var avslutningssøndagen da det ble foretatt dåp ute ved lykta på Friisøya. 

 



Barnehage 

 

Menigheten drev en kort tid barnehage. Dette ble startet 1954. Dette tilbudet var vår menighet først 

ute med i pinsebevegelsen. Tomten bak lokalet ned mot idrettsbanen ble rigget til med småhus, 

sandkasser, ronsestativ og annet utstyr. Dette satte barna stor pris på.  

Det var ansatt to søstre til å ta vare på barna, barnetallet varierte mellom 14 til 28 barn, de fleste barna 

var hjemmehørende i Eydehavn. 

Aktiviteten i barnehagen besto av lek, en fortelling fra Bibelen samt sanger om Jesus. Et miljø hvor 

barn fikk høre evangeliet på en enkel daglig måte.  

De som arbeidet i barnehagen var Lillian Gran, Esther Øygarden, (Jensen) Bjørg Halvorsen, Hjørdis 

Bøhler, Ella Ritse og Maria Eriksen, en onkel var også mye i barnehagen nemlig Ole Ånonsen, (Ole 

Lykkelig) 

 

 
 



 

Lykkelige barn i Filadelfia Barnehage 

 

 

Andre virksomheter: 
 

Formiddagstreff 

 

Dette er et formiddagstilbud som er siste onsdag i måneden. Det har vokst veldig på og et godt besøkt 

arrangement. 

Ansvarlig for arbeidet sørger for at det alltid er noen som forkynner, synger eller har et eller annet 

innslag. 

Det samles fra 60 til 80 personer hver gang. 

God mat blir servert og alle trives.  

Det blir arrangert dagstur med buss til steder i distriktet. Det er populært. Håkon Eiker var trofast 

sjåfør, de første åra, men i det senere blir det leid inn buss.  

 

Mannsmøte 

1967 ble det startet med mannsmøter. Det ble holdt møte annen hver måned. Etter hvert ble Bedehuset 

med på å arrangere møtene. Menighetene har annen hver gang.. På mannsmøtene er det sang musikk 

og sosialt samvær med bevertning. Ca. 20 – 30 personer benyttet seg av dette tilbudet. 

 

Menighetens musikkliv: 

 
Filadelfia har alltid vært velsignet med mange sangkrefter. Opp igjennom tidene har det vært mye 

sang av solister. Her kunne det vært nevnt opp en hel rekke med personer som har velsignet oss med 

sang og musikk. Duetter, trioer og andre smågrupper med forskjellig sammensetning har også deltatt 

med sang.  

 

 

 

 

 

 

 



Barnemusikk /kor 

 

Tidlig i menighetens historie ble det etablert en barnemusikk. I den første tiden var Jørgen Madsen 

leder. I 1949 ble barnemusikken revitalisert ved at Mildrid Madsen, Anna Nilsen (f. Karlsen) og Berit 

Nykvist (f. Thorsen) startet opp arbeidet på nytt og delte på oppgaven som musikkledere.  

En rekke personer har vært knyttet til arbeidet med barnemusikken, disse er: Holger Olsen, Reidun 

Olsen, Asbjørn Andersen, Mangor Hegland, Anne Marie Aasen (f.Fjeldstad), Bjørg Øglænd (f. 

Halvorsen), Ester Øygarden (f. Jensen) og Ann Isaksen (f. Hovrind). 

Arne Ljøstad fikk oppgaven som leder i 1957 og hadde oppgaven fram til 1965 da Bjørg Ljøstad 

overtok. Hun hadde denne oppgaven sammen med Reidun Olsen og Turid Kristiansen frem til våren 

1984, da Astrid Eilertsen og Hannie Kvamme Andersen overtok. Ruth Andvik (f. Nilsen) gikk inn i 

oppgaven på et senere tidspunkt da Hannie Kvamme Andersen sluttet. På denne tiden hadde 

juniormusikken ca.30 medlemmer i alderen  7 – 13 år.  

Barnekor ble startet på nytt i 1997 med Lene Marit Kvamme som leder. Koret ble kalt Non Stop og er 

for de yngste opp til 6 klasse. I 2004 overtok Ellen Solbergsengen (f. Andersen) og det koret gleder 

oss fortsatt med begeistra sang. 

 

 

 
Barnemusikken i 1957 

 

Ungdomsmusikk/kor 

 

I 1966 ble det startet ungdomsmusikk med Ester Marit Andersen, Astri Eilertsen og Sigfred Nilsen 

som ledere. Per Edvard Andersen overtok som leder i 1968 og hadde i tiden frem til 1978 ansvaret for 

ungdomsmusikken.  

I 1978 overtok Torild Ljøstad Bentsen ledelsen av ungdomsmusikken og hadde denne oppgaven frem 

til 1983. Steinar Andvik tok ansvaret i 1983 for ungdomsmusikken frem til 1984, hvor Ruth Wikanes 

(f. Nykvist), Ruth Christiansen (f. Nilsen) og Liv Gustavsen (f. Jensen) overtok og hadde dette frem til 

1986. Lene Marit Solvang (f. Andersen) ledet koret frem til våren 1989. Det siste året som såkalt 

”Ettåring” i menigheten. Aase Andersen overtok etter Lene Marit Solvang og hadde ansvaret frem til 

sommeren 1991. Da hadde ungdomsmusikken vokst til et stort kor som talte ca. 60 medlemmer. 

Birger Øia var med som voksenleder i ungdomskoret i perioder, i tillegg til å ha vært pianist og 

bassist.  

I 1992 ble ungdomskoret overtatt av Beate og Jan Ivar Dyraas, som ble ansatt i menigheten som 

ungdomsarbeidere. Disse hadde også ansvaret for ungdomsarbeidet. Da de sluttet høsten 1994, hadde 



de blant annet gitt ut en kassett med koret. Jan Ivar fungerte også som hjelpeforstander i menigheten. 

Aase Andersen overtok så koret igjen i ett år, men koret ble så avviklet, delvis mangel på musikere og 

at flere sluttet på grunn av skolegang.  

 

I 1998 startet Jan Øyvind Evensen opp igjen koret og hadde dette i aktivitet en to års periode. I 2004 

ble koret "restartet" med utspring fra Non Stop, og ble kalt Selected. Lene Marit (f. Andersen) var 

leder frem til 2008 og overlot da stafettpinnen til Aase Andersen, som hadde koret fram til 2012, da 

ble det en pause, da ungdommene valgte andre aktiviteter, håndball etc.   

 

Lovsangsteamet: 

Lovsangs team ble etablert i 1992, med Camilla Johansen som leder. Etter henne overtok Birger  Øya  

ledelsen  fram til 2009.  Lovsangsteamet ble restartet i 2013 og er i aktiv tjeneste i menighetens virke 

til stor velsignelse. 

 

Torsdagsmusikken 

I en periode på 90 tallet hadde menigheten en ”torsdagsmusikk”. Det var en gruppe sangglade eldre 

personer i hovedsak kvinner, som sang på torsdagsmøtene og enkelte andre anledninger. Leder for 

denne gruppa var Gerd Johnsen. 

 

 

Menighetsmusikken  

 
Sang og musikk var alt fra den første tiden i 1931 en viktig del av virksomheten. De vanligste 

instrumentene var gitarer, mandoliner, fiolin og trekkspill i tillegg til piano. Umiddelbart etter at 

virksomheten var i gang ble det dannet et sang- og musikklag med Alfa og Gudrun Andersen (f. 

Jensen) som ledere. Jørgen Madsen hadde også denne oppgaven i flere år, avløst av forstander  Reidar 

Simonsen og senere Kåre Lie, som hadde denne oppgaven i tillegg til forstandergjerningen. 

Holger Olsen var musikkleder fra 1954 frem til 1956, da Arne Ljøstad overtok ledelsen fram til 1983. 

I denne perioden var sang og musikklivet særdeles rikt i menigheten. Dette rike arbeidet har blitt 

videreført frem til i dag, spesielt vil en i denne sammenheng nevne Esther Marit Andersen som var 

pianist fra 1956 og også etter at hun overtok som musikkleder i 1983. Denne oppgaven hadde hun 

fram til 2013. Etter 30 år kjente hun på at tiden som musikkleder var ute og menighetsmusikken ble 

innstilt. Hun har spilt piano i over 50 år. 

I denne perioden ble det også utgitt en EP-plate, og menighetsmusikken var på en rekke gjestebesøk i 

Norge. Medlemstallet har gjennom årene variert noe, antydningsvis mellom 20 og 40. en stabil gruppe 

med personer som ønsket å formidle evangeliet gjennom sang og musikk 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

Dette var strengemusikk det. 



 
 
Religionsskole 

 

I Filadelfia har vi hatt Religionsskole i mange år så ble det Lesebarn og nå Tentro. 

Hvor mange som har «stått» til overhøring (Konfirmasjon) har blitt ganske mange i løpet av disse 80 

åra  

 

 
Her har vi en flott gjeng med Religionsskole ungdommer, dette er fra 1957. 

Ungdommer på 2 rekke stod i 1957, de som sitter foran sammen med forstander John Sørgård 

Stod i 1958 og de på bakerste rekke er kullet for 1959  

 

Menighetslokalets og forstanderboligers historie. 

 



Ved start på bygging av Filadelfia ble følgende ord lest ved oppstart: 
 

«Herren eders Gud er jo med eder 

og han har gitt eder ro på alle kanter. 

For Han har gitt landets innbyggere i 

min hånd, og landet er lagt under 

Herren og hans folk. 
 

Vend nu eders hjerte og sjel 

Til å søke Herren eders Gud, og gjør 

Eder rede og bygg Gud Herrens 

Helligdom, så i kan føre Herrens 

Pakts-ark og Guds hellige kar inn i 

Det hus som skal bygges for Herrens navn » 

1. Krøn.  Kap. 22 vers 18 – 19 

 

Menighetslokalet ble innviet 27. september 1931. 
 

 
Filadelfia Arendal begynte med sitt arbeid på Eydehavn i 1930. Da hadde de 

husmøter. Ved oppmuntring til å bygge eget menighetshus ble dette arbeid startet 



1931. Dette ble bestemt av 21 søstre og brødre. Nødvendigheten av å ha sitt eget 

lokale var aktuelt og menigheten fikk leietomt av Arendal Fossekompani og ble 

liggende på bak nåværende butikk og menighets senter. 

 

Allerede ved første spadetak kjente vennene seg sikre på at byggingen var Herrens 

vilje. Det opplevdes at byggesaken la seg godt til rette etter som byggingen skred 

frem De opplevde hele veien Guds ledelse og velsignelse over arbeidet. 

 

Byggmester Knut Siring stod med hovedansvaret for byggingen. Han utførte arbeidet 

for menigheten nesten vederlagsfritt. 

 

Etter som tiden gikk vokste menigheten. Da ble det bruk for mer plass. Opp 

igjennom tiden ble det flere utvidelser: 

 

1935 ble kjøkken, lillesal og kvist for innredning av et evangelistrom.  

 

1950 ble den første forstanderbolig bygd. Arthur Redse var den første forstander som 

tok i bruk forstanderboligen. 

 

1964 ble lokalet utvidet med ny lillesal – kjøkken – toaletter og forlengelse av 

møtesal. Samtidig ble menighetskontoret bygd. 

 

1980 ble det en ny utvidelse. Da kom flere aktivitetsrom, peisstue og evangelistrom i 

2. etasje. Ny vestibyle med bokkiosk og nytt forstanderkontor ble bygget i 1. etasje. 

 

 



1992 arvet menigheten hus og eiendeler etter Hans og Synnøve Stornes. Verdien av 

dette gav menigheten mulighet til å kjøpe ny forstanderbolig. Det ble Dokkas hus. 

Dette huset ligger rett foran dagens lokale. Den «gamle» forstanderboligen ble solgt. 

 

1998 solgte menigheten forstanderboligen til Prix. Dette ble gjort fordi utviklingen 

gjorde forstanderboligens funksjon uaktuell. 

 

I flere år har det vært planlegging om utvidelse al menighetslokalet. Forslagene som 

ble fremmet var det delte meninger om. Etter hvert ble det aktuelt for Prix å utvide. I 

denne forbindelse ble det tatt kontakt med menigheten. Flere løsninger ble fremmet. 

Forslaget om å overta 2. etasje og kjelleren ble løsningen. En del av 1. etasje skulle 

inngå i denne løsningen. Dette nye lokalet skal fungere som et menighetssenter. En 

del av lokalet skal leies ut til interesserte. Dermed vil menighetslokalet også bli brukt 

av lokalbefolkningen. 

Det er et stort skritt menigheten har tatt. Men det føles ro over denne løsning.  
Oppstart av byggearbeidene startet på ettersommeren i 2004. Allerede fra våren vil 

en ombygging av underetasjen bli foretatt. Arbeidene ble satt i gang og Filadelfias 

sitt lokale i fra 1931 ble i januar 2004 revet og nytt bygg med forretning og nytt 

menighetslokale var under bygging. 

I august 2006 hadde vi innvielse av nytt lokale i samme bygning som Prix. 

Filadelfias sine lokaler bestod nå av ca. 500m2 i 2 etg som inneholder møtesal – 

spisesal – div kontor – toaletter etc. 

1 etg har vi ca. 30m2 som menigheten i dag driver bruktbutikk i. I tillegg til gang, 

trappeoppgang og heis. 

I u etg på ca. 1100m2 har vi aktivitetsrom for barn og unge, kjøkken - kjellerstue - 

stor sal for samlinger og aktiviteter- snekkerverksted- mekkeverksted- lagerrom, etc. 

Etter å ha vært i «nye» Filadelfia i 8 år har vi opplevd en god tid, lokalet har fungert 

meget bra og aktivitetene har vært mange. 

Ikke minst i u.etg med all barn- og ungdomsarbeid har det vært en stor hjelp med 

rom for de fleste aktiviteter. 

 

Med dette tilbakeblikk vil vi gratulere alle så hjertelig med 80 års dagen. 

Takk til alle dere som har stått aktive i arbeid for Herren her i Eydehavn, alle dere 

som har lagt ned masse tid i forskjellige oppgaver. 

Erfaringen er så god at vi satser videre framover inntil Jesus kommer igjen. 

 

GRATULERE MED 

DAGEN! 


