


En stor tak for gaver til Arkens arbejde i 
maj og juni som tilsammen beløb sig til 
kr. 54.458,- 
Tak for forbøn og medleven i Arkens 
arbejde. 

Jeg har også lyst at minde om, at det jo 
også er muligt at oprette et testamente 
til Arken. Det er jo en god idé at lave et 
testamente, særlig hvis man er alene og 
ikke har pårørende. Vi hjælper gerne 
med det.

Budget for 2008...................kr. 515.000
Tilskud fra fonde m.m.........kr. 045.000
Huslejeindtægter.................kr. 100.000
Gavebudget.........................kr. 370.000
Pr. måned.............................kr. 030.800
Gaver pr. 30. juni.................kr. 140.388

Budget 2008





Du skønne livets orden
at der på forår 

følger høst

Høsten er allerede godt 
i gang mange steder. 
Det har været et meget 
varmt og tørt forår, og 
for mange landmænd 
betyder det også mindre 
udbytte, da afgrøderne 
simpelthen har fået for 
lidt vand. Alt liv er jo 
afhængigt af vand. 
Ellers visner og dør det. 

Der, hvor det aldrig regner, er der kun 
ørken og kaktusser. 
Sådan er det egentlig også i 
menneskelivet. Der, hvor der altid er 
solskin og medgang, dér visner livet bort. 
Derfor må vi også lære at takke Gud for de 
mørke skyer, han undertiden sender ind 
over vort liv, selv om vi ikke, mens det står 
på, kan se nogen mening med det. Disse 
skyer dækker for solen, men de har også 
vand med sig. Hvor var det dejligt, da det 
begyndte at regne igen efter lang tid med 
solskin og med græs, der var ved at blive 
gult. Vi glæder os over det, ikke pga. af 
regnen, men fordi vi ved, at det betyder 
afgrøder og frugter på marken. Sådan er 
det også med de mørke skyer inde over 
vort liv. Det er ikke dem, vi glæder os over, 
men det er de frugter, der kommer ud af 
det. Det er ikke selve modgangen og 
trængselen, vi skal takke for, men den frugt 
det sætter af i vort liv. Det betyder langt fra, 
at vi altid forstår, heller ikke bagefter, hvad 
det skulle gøre godt for. Det skal vi til 
gengæld på den nye jord. Da skal vi se alt i 
et forklaret lys. Når Jakob skriver i kapitel 1 
v.2, at: “I skal kun regne det for glæde, når 
I kommer ud for prøvelser af forskellige 

slags”, så er det jo frugterne af den 
prøvede tro, han har i tanke. 
Én har sagt det sådan: “Trængsler er ofte 
den indpakning, Gud sender de største 
gaver i”. Så det falder også ind under ‘du 
skønne livets orden, at der på forår følger 
høst’, eller lidt omskrevet: ‘at der på 
trængsler og modgang følger høst’, nemlig 
udholdenhed og fasthed.
År efter år har vi fået lov at erfare denne 
skønne livets orden, at der på forår følger 
høst. 
I Markus 4,26-28 siger Jesus: “Med Guds 
rige er det ligesom med en mand, der har 
tilsået jorden; han sover og står op, nat og 
dag, og kornet spirer og vokser, uden at 
han ved hvordan. Af sig selv giver jorden 
afgrøde, først strå, så aks, så fuld kerne i 
akset. Men når kornet er modent, går han 
straks i gang med seglen, for høsten er 
inde.”

Al vækst er lovbundet og gror efter 
bestemte love, som Gud har fastsat. Det er 
ikke jorden, der bestemmer, hvilken 
afgrøde der kommer op. Jorden ligger bare 
der og tager imod sæden. Sås der majs-
korn, så kommer der majsplanter op. Sås 
der ukrudt, så kommer der ukrudt op. 
Sådan er det jo også med menneske-
hjertet, siger Guds ord. “Far ikke vild! Hvad 
et menneske sår, skal det også høste: 
Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af 



sit kød, og den, der sår i Ånden, skal høste 
evigt liv af Ånden. Lad os ikke blive trætte af 
at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid 
høste, blot vi ikke giver op”
Her gælder den samme regel som for 
landmanden, der sår i sin mark. Af sig selv 
giver jorden afgrøde. Ja, men vel at mærke 
afgrøde af det, der bliver sået, så det 
afgørende er, hvad det er, vi sår i hjertet. 
Og det er jo det, vi lader os fylde med. Det er 
som små frø, der sås i hjertet og begynder 
langsomt at spire - helt af sig selv - for så en 
dag at høstes. 
Er det misundelsesfrø eller bagtalelsesfrø, vi 
sår, så bliver det også det, der bliver at 
høste en dag. Da er det kødet, der sås i. At 
så i Ånden er jo først og fremmest de frø, 
som Guds ord er. Dernæst er det også de 
frø, som sand næstekærlighed er - ja i det 
hele taget ‘at gøre det, som er ret’.

Landmandens opgave er at så - og så vente 
tålmodig. Der sker et under der nede  i 
jorden, helt uafhængig af menneskelig 
indsats, og det sker i stilhed som de fleste 
andre undere. Og stadig er det et mysterium 
trods al moderne videnskab. Man kan nok 
forklare de processer, der sker under 
væksten, men ikke hvorfor. For det er et 
Guds under, som det også er, når det 
gælder ordets genfødende virkning i et 
menneskes hjerte. Vi kan ikke af os selv 

fremkalde frugt, men er begrænset til at så 
og høste. Det er Himlens Gud, der lader 
det spire og gro.
Det er ham, der gennem ordets frø lader 
det nye liv spire frem i os, så vi må sige 
med Jesus: Af sig selv giver jorden 
afgrøde. Sådan er det også med Guds 
rige, siger Jesus her i Mark. 4.26.
Ja - du skønne livets orden.
Mange af de ting, der gentager sig fra år til 
år, kan meget let gå hen og blive til 
selvfølgeligheder for os. F.eks. det med at 
vi sår og høster. Så kan vi let glemme, at 
det altså er Gud, der giver væksten. Gjorde 
han ikke det, blev der ikke noget at høste, 
hverken på markerne eller i vore hjerter. 

Gud revser sit folk gennem profeten 
Jeremias: “De sagde ikke i deres hjerte: 
Lad os frygte Herren vor Gud, ham som 
giver regn, efterårsregn og forårsregn, til 
rette tid; uger, som er bestemt til høst, 
sikrer han for os.” Her nævnes Gud som 
den, der giver regn til rette tid og uger, som 
er bestemt til høst. Det er ham, der 
opretholder livets skønne orden, at der på 
forår følger høst. Sig i dit hjerte: Lad os 
frygte Herren vor Gud. Han, som gav sin 
søn den enbårne for at enhver, som tror på 
ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. 
Han, som sår evighedens frø i vore hjerter 
gennem sit ord og lader det bære frugt til 
evigt liv. Han, der lader jorden bære 
afgrøder, så vi kan få mad hver dag. Også 
sådan, at vi ikke bare søger ham, fordi vi 
spiste af afgrøderne (brødet) og blev 
mætte. Men fordi han selv er det livets 
brød, som varer til evigt liv. Lad os elske 
ham - ikke kun hans gaver - men ham selv 
først og fremmest. Rosenius fortæller et 
eksempel i én af sine bøger om én, der 
friede til en pige i en meget rig familie. I 
virkeligheden var han slet ikke interesseret 
i hende, men kun i hendes mange penge. 
Det forsøgte han at holde skjult og sendte 



Boganmeldelse
Efter at have været udsolgt i rigtig lang tid 
er det nu muligt igen at købe 
andagtsbogen 
‘Et er 
nødvendigt’, 
skrevet af 
Hans Erik 
Nissen. 
I forordet 
skriver han 
bl.a.: 
Hensigten 
med denne 
bog er at 
forkynde et 
enkelt, klart 
og livgivende 
ord om Jesus. 
Det har vi alle 
brug for. 
Mange af andagtsstykkerne peger på det 
ene nødvendige: Jesus som frelser og 
forsoner for fortabte syndere.
I denne bog rækker jeg til andre, hvad der 
har beriget mig selv. Må Gud møde den 
enkelte med sin velsignelse gennem det 
ord, der står, når himmel og jord forgår.

Bogen har i høj grad levet op til hensigten. 
Det kan dens mange brugere gennem 20 
år både i Danmark, Norge og Sverige 
bevidne.
Det eneste, der er ændret i den nye 
udgave er, at skriftordene er opdateret til 
oversættelsen af 1992. Det har Jens 
Olsen, Ringkøbing, stået for.

Titel: Et er nødvendigt
Forfatter: Hans Erik Nissen
Forlag: LogosMedia
Pris: kr. 298,-

mange søde breve til hende og fine gaver. 
Lige før brylluppet skulle stå, blev det 
afsløret, hvordan det stod til. Da er det jo 
ikke svært at forestille sig, at pigen blev 
dybt ulykkelig, og at de mange søde ord og 
fine gaver, hun havde modtaget fra ham og 
glædet sig over, væmmedes hun nu ved og 
sendte det hele retur. 
Og hvordan må Jesus ikke have det, når 
han oplever mennesker, der kun er 
interesseret i hans gaver, men ikke i ham 
selv. 

Jesus taler også om en anden høst. 
Engang, hvor han så folkeskaren, ynkedes 
han over dem, for de var vanrøgtede og 
forkomne som får uden hyrde. Da sagde 
han til sine disciple: “Høsten er stor, men 
arbejderne få. Bed derfor høstens herre om 
at sende arbejdere ud til sin høst”.
Der er en stor høst, siger Jesus, men der 
mangler høstfolk. 
Høstens Herre er Faderen selv, som drager 
sjælene til Sønnen. Gud er ikke uvillig til at 
sende, men mennesker kan være uvillige til 
at gå, når han kalder. Derfor opfordrer 
Jesus disciplene til at bede til høstens 
Herre. Og disciplene, som blev opfordret til 
at bede, skulle også selv blive nogle  af 
dem, der skulle sendes ud som høst-
arbejdere, og det er også et arbejde, som 
ikke kan gøres uden bøn. 
Lad os derfor altid huske at takke Gud for 
livets skønne orden, at der på forår følger 
høst. 
Og lad os være med i bønnen til høstens 
Herre om at sende arbejdere ud til sin høst.

Bent Larsen



FRA MIT VINDUEFRA MIT VINDUEFRA MIT VINDUEFRA MIT VINDUE

Umiddelbart efter at 
juni/juli-bladet 
udkom, var der 
regent-besøg her i 
Esbjerg. Nu kan man 
jo mene om 
kongehuset, hvad 
man vil, men 
hverken Arkens Blad 
eller -Radio er 
stedet, hvor det skal 
diskuteres. Det var 
mandag d. 2. juni, at kongeskibet lagde til 
ved havnen her. Mange parkerings-
pladser var afspærret, så jeg tog cyklen 
ind til Arken den dag. 
Jeg havde kikkerten med og så det stolte 
syn af skibet, da det kom ind gennem 
sejlrenden. Da vi sad ved formiddags-
kaffen, fik vi pludselig øje på garde-
husarerne, der kom lige forbi Arkens 
vinduer på deres vej ned til havnen for at 
hente dronningen og hendes gemal. 

Bent ærgrede sig over, at han ikke i tide 
kom over på den anden side af 
Strandbygade, så han kunne have taget 
et foto af dem med Arken som baggrund. 
Det var virkelig et storslået syn. Jeg 
glædede mig over de prægtige og 

Kærlig hilsen Esther
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velplejede heste og over garde-
husarernes fine uniformer. Senere var vi 
nogle, der gik om til den rute, hvor 
regentparret skulle komme forbi, og da 
var kareten jo ikke tom. 
I dagene inden var der flere, der sagde, at 
det ikke interesserede dem, men da det 
først var så vidt, var der nogle, der 
skiftede mening. Regentparret skulle 
også til Sædding og Hjerting, og det var 
et smukt syn at se de mange 
Dannebrogsflag langs Strandvejen.  
Hvem har i grunden så smukt et flag som 
Danmark? Det hvide kors minder os om 
korset, hvor Jesus gav sit liv for os, og 
den røde farve lader os tænke på blodet, 
der også randt for os til vor genløsning og 
frelse. 
Se blot det smukke billede på forsiden. Er 
det ikke Danmark, når det er kønnest?

Der er ingenting, der maner
som et flag, der går til top,
mens det drager vore hjerter
og vort sind mod himlen op  - .



Arkens hverdag skrives her midt i 
sommerferien, hvor Arken også har åben, 
men med lidt nedsat blus. Når jeg nu kikker 
tilbage på de sidste to måneder siden sidst, 
så kan vi glæde os over rigtig mange besøg 
udefra. 
Lad mig begynde med fredagstræf den 30. 
maj, hvor vi havde besøg af Ellen 
Margrethe og Carsten Jørgensen fra Skjern, 
som 
gav os 
en 
rigtig 
god 
aften 
med 
deres 
sang 
og 
vidnes
byrd. 
En 
aften vi vil tænke tilbage på med glæde. Det 
var de gode gamle vækkelsessange, der 
blev sunget, og ind imellem aflagde de korte 
vidnesbyrd. Nogle af sangene blev også 
sunget som fællessang - så det blev til en 
hel ‘sange vi aldrig glemmer’ aften. Det er 
en stor glæde at opleve denne sangglæde, 
også blandt vore brugere. Carsten sluttede 
aftenen af med en andagt. Charlotte med 
flere sørgede for, at vi fik noget rigtig godt at 
spise inden. 
Vi er allerede godt i gang med at planlægge 
fredagstræf til efteråret. I august bliver der 
ingen. Derimod bliver der arrangeret en 
udflugt, som kommer til at foregå i det 
vestjyske. Det bliver lørdag den 30. august. 
Der kommer nærmere program ud, ligesom 
du også kan se det på vores hjemmeside, 
som vi forsøger at holde opdateret. 
Adressen er jo www.arkenesbjerg.dk
Mandag den 2. juni havde vi besøg fra 
Løgumkloster, som havde henlagt deres 
seniormøde til Arken. De fik kaffe til 

medbragt brød, og vi fortalte dem om 
Arkens arbejde og hverdag. Det blev også 

til en livlig handel i boghandelen og det til 
stor glæde for nogen. I øvrigt har der 
været et rigtig godt salg i boghandelen her 
i juli måned.
Senere på måneden, den 13. juni, havde 
vi besøg fra Ådum om aftenen. Jeg havde 
ikke selv mulighed for at være med den 
aften, men har set billeder fra aftenen og 
fået fortalt om det. De medvirkede også 
ved fællessang. 
Senere, nemlig den 18. Juni, havde vi 

besøg af Tarm kvindekreds. Det var en 
rigtig god eftermiddag, Og det var rigtig 
dejligt at opleve, at de fulgte meget med i 
arbejdet ud fra Arken. Der var også en 



indsamling til arbejdet, ligesom de også var 

inde i boghandelen og handle. 
Den 23. juni havde vi Skt. Hansfest på 
Arken. Dog ikke med bål i gården, men 
grillen blev tændt, og vi fik en masse sund 

mad og så også lige nogle pølser. Bagefter 
var der sang og andagt i kaffebaren. 
Nu vi er ved det med maden, så er det jo 
sådan, at vi spiser frokost sammen her på 
Arken. Det er ikke alle, der har madpakke 
med, men har noget brød og pålæg til at 
ligge i køleskabet. Og så kan det engang 
imellem knibe med at kende forskel på dit 
og mit, hvilket resulterede i, at én af med-
arbejderne havde spist Hansines mad. Og 
det var jo meget ærgerligt. Hvad gør man 
så? Jo - Hansine anskaffede sig en stor 

pengekas
se, som 
hun op-
bevarede 
sin mad i, 
og kun 
Hansine 
ved, hvor 
nøglen er. 
Så det var 
måske et eksempel til efterfølgelse. Jeg 
synes, det er dejligt, at vi kan lave lidt sjov 
med hinanden. 
Som noget nyt prøver vi i år at sende 
nogle programmer i radioen på tysk, da 
der er rigtig mange tyske turister, som har 
mulighed for at lytte til vores radio. Og 
familien Rüdiger har lovet at lave reklame i 
Blåvand for udsendelserne. Det er Irene 
Pedersen, som er cand. mag. i tysk og 
frivillig medarbejder på Arken, der har 
produceret udsendelserne. 
I det hele taget har vi mange gode 
oplevelser med radioen, og det er helt 
sikkert positivt, at UCB nu sender alle de 
timer, hvor Arkens Radio og IM-puls Radio 
ikke sender, så der døgnet rundt er noget 
på kanalen. 
Jeg ser det som en stor mulighed for at nå 
ud til nogle mennesker med verdens 
bedste budskab - nemlig budskabet om 
Jesus - verdens frelser og forsoner. 
Her i sommermånederne, hvor 
fredagsholdene har fri, sender vi hver 
fredag aften fra 17.30 - 22.00 et program 
med prædikener og sange. Det er der 
også flere, der har udtrykt glæde over. 
Vi har valgt i en periode at holde lukket 
onsdag aften i kaffebaren, da flere brugere 
kommer om dagen i stedet, og vi overvejer 
senere at bruge denne aften til nogle nye 
tiltag. Hvad det bliver er ikke besluttet 
endnu.

Bent Larsen



Tankerne går lige lidt 
tilbage siden sidst, jeg 
skrev i dette blad. Der er 
specielt en dejlig 
oplevelse, jeg har lyst til 
at fortælle om. Jeg 
besøger en gammel 
dame, langt over 
halvfems år, så må man 
vist godt skrive gammel. 

Selv synes jeg, at det er sådan et fint udtryk.
Hun er nok det, man kalder lidt dement. Ind  
imellem hænger det ikke helt sammen, det 
som hun fortæller. Men når vi holder andagt 
og bøn sammen, så er hun meget lyttende. 
Og høre hende bede en bøn, bede om at vi 
må blive bevaret i en levende tro, bede for 
mennesker, der lever uden Gud, at de må 
komme til tro, bede for vores præster og 
forkyndere. Hun er et kæmpe vidnesbyrd om 
Guds almagt, at selv om helbredet svigter på 
den ene eller anden måde, så holder Gud 
fast i os, han svigter ikke sit løfte. Vi kan 
læse i Esajas 44 v.4.Til I bliver gamle, er jeg 
den samme, til I bliver grå, bærer jeg på jer. 
Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer, 
bære på jer og bringe jer i sikkerhed.
Jo, det synes jeg, hun er et stort vidne om.

Jeg har spurgt en af 
vore brugere, om jeg 
måtte stille ham nogle 
spørgsmål, og det fik 
jeg lov til.
Han hedder Herbert 
Lücke:

Jeg spurgte Herbert, 
hvor mange år han er 
kommet her på Arken. 
Han fortæller så, at 
det er 14 år siden, at 
en kammerat tog ham 

med herind. “Siden er jeg kommet her ( og 
jeg bliver her”, siger han med et smil )
Jeg spørger Herbert: Hvad er det, du godt 
kan lide på Arken?
“Der er altid hyggeligt, altid nogle at snakke 
med. Jeg har ingen familie selv, så for mig 
er dem på Arken min familie. Jeg kommer 
her fast hver tirsdag og fredag formiddag. 
Og så er jeg med i torsdagskredsen, hvor vi 
har bibelundervisning og et dejligt fælles-
skab, vi hygger os sammen.” Og så siger 
Herbert: “Vi har to dygtige “præster”, 
( Herbert smiler ) de er gode til at forklare 
Bibelens budskab, så det ikke kan 
misforstås.”  Jeg spørger Herbert: Hvad 
betyder Jesus for dig? Uden pause siger 
han straks: “Alt. Jeg kommer også hver 
gang der er fredagstræf, det er bare så 
hyggeligt, vi synger en masse dejlige sange 
sammen.” Herbert fortæller også, hvor glad 
han er for at komme med til møde i Luthersk 
Mission ude på Stenhuggervej, de har taget 
rigtig pænt imod ham.
Fredag den 12. september fylder Herbert 70 
år, og fødselsdagen holder han ude på 
Restaurant Parken, hvor han har inviteret 
nogle af sine venner nede fra Arken med.
Jeg spurgte Herbert her til sidst, om der var 
en bestemt sang, han holder særlig meget 
af. Uden tøven svarede han:

Klippe, du som brast for mig,
lad mig skjule mig i dig!
Lad den blodets strøm, som flød
fra din side, hvid og rød,
frelse mig og to mig ren
for al syndens skyld og men!                                     

,
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Giro: 925 1375
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Bent Larsen

Møderne er i Luthersk Missionsforening
Stenhuggervej 28
6710 Esbjerg V.
Hvis ikke andet er anført, er møderne kl. 19.30
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August 2008

Tirsdag  05. Møde med nadverfejring
  v/Sven Åge Paulsen

Tirsdag 12. Kl. 18.45 Bedemøde
  Fællesmøde v/Bent Kjøller-
  Hansen, Skjern

Fredag 22. Kl. 18.00: Grillaften

Lørdag 23. Kl.9.00-12.00:
  Temalørdag

Tirsdag 26. Missionsaften
  v/Henrik Hadberg

September 2008
 
Tirsdag 02. Møde med nadverfejring
  v/Ejler Nørager, Taps

Tirsdag 09. Kl. 18.45 Bedemøde
  Fællesmøde v/Jens Olsen

Fredag 19.- søndag d. 21.:
  Kredslejr på Solgården
  
Tirsdag 23. Fællesmøde v/
  Henrik Dideriksen, Esbjerg

Tirsdag 30. Fællesmøde v/Ivan 
  Jakobsen, Løgumkloster
  
 



08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Allehånde v/
 Esther Schmidt
18.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
21.30: Ved kilden v/Bent Larsen
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Udpluk fra en fredag aften
21.30: Allehånde (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Salmebogen fortæller v/
 Niels-Jørgen Østerby
18.00: Ved kilden (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
     Vejen gennem Bibelen
     v/Jørgen Skydstofte
17.30: Horisont v/Anne Mette
     Baggesgaard   
18.00: Guds ord er levende
     v/Hans Erik Nissen
21.30: Ved kilden v/Bent Larsen
22.00: Musik og Vejen gennem
     Bibelen (G)

  
  

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Udpluk fra en fredag aften
21.30: Horisont (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Musikspolen v/
 Jens Erik Christensen
18.00: Ved kilden (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Tankevækkeren v/
 Johannes Ringsmose
18.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
21.30: Ved kilden v/Bent Larsen
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Udpluk fra en fredag aften
21.30: Tankevækkeren (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: I Guds omsorg v/
 Rosa Sørensen
18.00: Ved kilden (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Sådan set v/
 Margit Nielsen
18.00: Guds ord er levende
 v/H.E. Nissen
21.30: Ved kilden v/Bent Larsen
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Udpluk fra en fredag aften
21.30: Sådan set (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Ny musik i Arken
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Ved kilden (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)



08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Salmebogen fortæller (G)   
18.00: Føljeton: Kaleb v/
 Anne Christine Serop
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Musikspolen (G)
18.00: Føljeton: Kaleb v/
 Anne Christine Serop 
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: I Guds omsorg (G)
18.00: Føljeton: Kaleb v/
 Anne Christine Serop
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Arken er ladet med...
 Sange og prædikener
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Arken er ladet med.....
 Sange og prædikener
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Arken er ladet med....
 Sange og prædikener
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Arken er ladet med...
 Sange og prædikener
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Musikprogram
 v/Mogens Holm
09.00: Ældrehjørnet
 v/Laurids Breum 
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Tysk program v/
 Irene Pedersen
 Mødereportage
 Søndag kl. 22

08.30: Musikprogram
 v/Laurids Nielsen
09.00: Ældrehjørnet
 v/Bent Larsen 
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Tysk program v/
 Irene Pedersen
 Mødereportage
 Søndag kl. 22

08.30: Musikprogram
 v/Rosa Sørensen
09.00: Ældrehjørnet
 v/Laurids Breum 
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Tysk program v/
 Irene Pedersen
 Mødereportage 
 Søndag kl. 22

08.30: Musikprogram
 v/Astrid Petersen
09.00: Ældrehjørnet
 v/Jens Holm
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Tysk program v/
 Irene Pedersen
 Mødereportage
 Søndag kl. 22

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Ny musik i Arken (G)
18.00: Føljeton: Kaleb v/
 Anne Christine Serop
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Arken er ladet med...
 Sange og prædikener
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Musikprogram
 v/Maren Nielsen
09.00: Ældrehjørnet
 v/Laurids Nielsen
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Tysk program v/
 Irene Pedersen
 Mødereportage
 Søndag kl. 22



08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
17.30: Horisont v/
 Anne Mette Baggesgaard
18.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
21.30: Ved kilden v/Bent Larsen
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
17.30: Tankevækkeren v/
 Johannes Ringsmose
18.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
21.30: Ved kilden v/Bent Larsen
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Aftenprogram v/
 Esther Schmidt
18.00: Guds ord er levende 
 v/Hans Erik Nissen
21.30: Ved kilden v/Bent Larsen
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
17.30: Sådan set v/
 Margit Nielsen
18.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
21.30: Ved kilden v/Bent Larsen
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Udpluk fra en fredag aften
21.30: Horisont (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Udpluk fra en fredag aften
21.30: Tankevækkeren (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Udpluk fra en fredag aften
21.30: Aftenprogram (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Musikspolen v/
 Jens Erik Christensen
18.00: Ved kilden (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: I Guds omsorg v/
 Rosa Sørensen
18.00: Ved kilden (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Ny musik i Arken v/
 Niels-Jørgen Østerby
18.00: Ved kilden (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Udpluk fra en fredag aften
21.30: Sådan set (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Udpluk fra en fredag aften
21.30: Allehånde (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Salmebogen fortæller v/
 Niels-Jørgen Østerby
18.00: Ved kilden (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Allehånde v/
 Esther Schmidt
18.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
21.30: Ved kilden v/Bent Larsen
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)



08.30: Musikprogram
 v/Mogens Holm
09.00: Ældrehjørnet
 v/Laurids Breum 
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Mødereportage
 Genuds. søndag kl. 22
 

08.30: Musikprogram
 v/Laurids Nielsen
09.00: Ældrehjørnet
 v/Bent Larsen
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Mødereportage
 Genuds. søndag kl. 22
 

08.30: Musikprogram
 v/Jens Peter Schmidt
09.00: Ældrehjørnet
 v/Laurids Breum
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Mødereportage
 Genuds. søndag kl. 22
 

08.30: Musikprogram
 v/Maren Nielsen
09.00: Ældrehjørnet
 v/Laurids Nielsen
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Mødereportage
 Genuds. søndag kl. 22

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Musikspolen (G)
18.00: Føljeton: Kaleb v/
 Anne Christine Serop
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkryddern
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: I Guds omsorg (G)
18.00: Føljeton
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Ny musik i Arken (G)
18.00: Føljeton
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Arken er ladet med...
 v/Finn Andersen og
 Thomas Schmidt
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Arken er ladet med...
 v/ Erik Sundgaard og
 Jan Jørgensen
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G) 

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Arken er ladet med...
 v/Niels-Jørgen Østerby og
 Knud Vestergaard
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Salmebogen fortæller (G)
18.00: Føljeton: Kaleb v/
 Anne Christine Serop
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
09.00: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Arken er ladet med...
 v/Bent Larsen og
 Marianna Kronborg
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen 




