


En stor tak for gaver til Arkens arbejde i 
marts og april, som blev på kr. 25.639,- i 
marts og kr. 17.475,- i april. Disse gaver 
vidner også for os om forbøn og 
medleven i Arkens arbejde. Og det 
betyder rigtig meget for os. Arken har jo 
brug for midler til den daglige drift, men 
også megen forbøn. 
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. april................kr. 085.930





Se, hvor hvert 
lille blomsterpar 
sig yndefuldt nu 

smykket har

Strofen her er taget fra den dejlige 
forårsang: Gak ud, min sjæl, betragt med 
flid.
Vi undres og glædes hvert forår, når Gud 
smykker naturen med blomster, lader 
træerne få blade, og alt spirer og gror. På 
den ene side tager vi det som noget 
naturligt, noget, der sker hvert forår, men 
samtidig så er det så stærk en oplevelse, at 
vi inderst inde tænker: Det er nu fantastisk 
godt lavet. Og man skal nu også være en 
forstokket og blind evolutionist, hvis man 
virkelig har fantasi til at forestille sig, at det 
hele bare er kommet af sig selv gennem 
millioner af år. Det kan måske godt lade sig 
gøre, hvis man sidder for nedrullede 
gardiner og studerer nogle bøger om 
mutationer, fossillag og istider, skrevet af 
såkaldte kloge videnskabsmænd. Men 
ruller man gardinerne fra og kikker ud af 
vinduet eller ser sine kære i øjnene, så skal 
der godt nok en stærk tro til at mene, at det 
altsammen skulle stamme fra én eller 
anden eksplosion for mange millioner år 
siden. 
Så har vi det lettere, vi der tror på, at  

Himlens Gud taler 
sandt, når han i 1. Mos. 
1,11 siger: “Jorden skal 
grønnes: Planter, der 
sætter frø, og alle slags 
frugttræer, der bærer 
frugt med kerne, skal 
være på jorden.” “Og 
det skete. Gud så, at det 
var godt.” 

Forsiden denne gang er en rapsmark fra 
Nordbornholm. At færdes i naturen i denne 
tid og betragte de gule marker, se de 
grønne græsmarker, opleve kornet, der er 

blevet lagt i jorden spire op og vokse til, er 
et underfuldt syn, som jeg ikke kan blive 
træt af. Og det vidner om Guds storhed. 
Alle de små blomsterpar, som yndefuldt sig 
smykket har, vidner om Guds tanker om og 
kærlighed til os: Han under os alt dette. Og 
ingen kan gøre Ham det efter. 
Lad os derfor lytte til Paul Gerhardt, når 
han opfordrer os til at gå ud i denne 
skønne sommertid og med flid betragte 
Guds underfulde gaver! Ikke bare suse 
forbi i bilen, men standse op og røre ved 
blomsterne, dufte til dem, betragte dem. 
At betragte dem er mere end at se dem. 
Når vi betragter noget, så studerer og 
overvejer vi - så indfanges vi af det. Hver 
dag cykler jeg de knap ni kilometer til 
Arken. Turen går forbi mange haver og så 
gennem Nørreskoven, hvor der er mange 
prægtige bøgetræer. Det bliver jeg ikke 
sådan lige træt af at se på.
Jeg får lyst at synge med Brorson: 

Op al den ting som Gud har gjort.
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.
 



Gik alle konger frem på rad 
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

Ja, sådan er det.

I 2. Mos. 2.8-9 læser vi: “Gud Herren 
plantede en have i Eden ude mod øst, og 
der satte han det menneske, han havde 
formet. Der lod Gud alle slags træer, der var 
dejlige at se på og gode at spise af, vokse 
frem af jorden.”
Træer - blomster, der var dejlige at se på, 
læser vi. 
Ja i sandhed. 
Det fortæller os meget om Guds oprindelige 
tanker med os mennesker, han har skabt. 
Han under os noget skønt at se på. 
Han ville have os i sit evige fællesskab, og 
at vi skulle glæde os over og nyde det 
underfulde skaberværk, og det skal Paul 
Gerhardts sang også minde os om, når han 
skriver, at vi skal gå ud i naturen i denne 
skønne sommertid og med flid betragte hvert 
blomsterpar. 
Det skal minde os om Guds store kærlighed 
til os og om hans underfulde tanker med os. 

Denne Guds plantning er en åbenbaring af 
én tanke og én vilje i hans hjerte, nemlig en 
sand og ægte åbenbaring af, at den 
guddommelige, evige vilje vil opholde, styre 
og regere jorden og udvælge, grunde og 
skabe de steder og forhold, hvor mennesket 
skal have sit liv på jorden og sit liv med Gud.

Hvert lille blomsterpar skal også minde os 
om noget andet, siger Jesus i 
bjergprædikenen, hvor han taler om ikke at 
bekymre sig. Der siger Jesus i Matt. 6.28 
flg.: “Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? 
Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; 
de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg 

siger jer: End ikke  Salomo i al sin pragt var 
klædt som en af dem. “
Det er til disciplene - til dig og mig, der tror 
på Jesus, at han siger: Du må ikke være 
bekymret. Jesus taler her om bekymringer 
for mad og tøj. Det er nok ikke det, vi 
kender os selv mest i igen her i vores del af 
verden. Egentlig er det vel blevet sådan for 
os, der aldrig har prøvet at sulte eller 

mangle tøj og hjem, at vi tager det som en 
selvfølge, at vi har disse ting. Vi beder Gud 
velsigne vores mad og takker ham for hus 
og hjem. Og det skal vi, for hvad har vi, 
som vi ikke har fået givet. Men tænker vi 
på det, når vi beder? Jeg tror ikke, det er 
mad og tøj, vi til daglig bekymrer os om. 
Men det betyder ikke, at disse ord af Jesus 
ikke har adresse til os. For bekymringer 
omfatter også andre ting end mad og tøj. 
Et gammelt ord siger: Den, som er syg, har 
kun én bekymring, den, som er rask har 
mange. De sultende i Afrika bekymrer sig 
kun om én ting: mad.
Jesus siger til Martha i Lukas 10.41: 
Martha, Martha! Du gør dig bekymring og 
uro med mange ting. Men et er nødvendigt. 
Hvor vi ligner Martha. Hvem af os kender 
ikke til bekymringer. Bekymringer for 
fremtiden, for vore børn, vores familie, 
forurening, arbejde, sygdom, ulykker osv. 
At bekymre sig er synd. For i dybeste 
forstand er bekymringer udtryk for 



Boganmeldelse:
Når en af de kære går bort

Hvad siger man til mennesker, der er ramt 
af sorg og savn? Hvordan vil man selv 
reagere i en sådan situation? Er der 
nogen hjælp at få imod selvbebrejdelser? 
Hvordan 
komme 
videre? 
Spørgsmå- 
lene er 
mange, når 
man mister 
en af sine 
kære eller 
står over for 
at miste. 
Men i denne 
bog får den 
en sjældent 
god 
belysning - til 
hjælp og 
opmuntring 
for enhver. 
Også til at få tingene bearbejdet og 
komme videre. Med indlevelse, kærlighed 
og forståelse tager forfatteren de 
forskellige spørgsmål op. Bogen er også 
god at læse, mens man endu har sine 
kære!
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Bent 

manglende tillid til Guds løfter. Når Jesus 
her taler om bekymringer, indeholder talen 
både en dom over vore bekymringer og et 
løfte om, at vi har ingen grund til 
bekymringer, for Gud ved, hvad vi trænger 
til. 
I første omgang henvender Jesus sig 
ligesom til deres fornuft. Hvorfor bekymrer I 
jer egentlig? og han leder deres 
opmærksomhed hen på ting, som sker i 
naturen omkring dem. Læg mærke til 
fuglene, liljerne og græsset. Læg mærke til 
disse ting, siger Jesus. Er I ikke meget 
mere værd end disse ting? Når Gud har en 
så stor omsorg for disse ting, som er 
bestemt til at forgå, skulle han så ikke sørge 
for menneskene, som er hans ypperste 
skabning? “spørg himlens fulge, de kan give 
dig svar, eller jordens buske, lad dem 
belære dig, havets fisk kan give dig 
besked.” Job 12.7-8.
Lær af disse ting frihed fra bekymringer. 
Herren kender bedre de vilde fugle i 
bjergene, end du kender de tamme ved din 
havedør, har én sagt. 
Når vi har så stor en Gud, hvorfor så 
bekymre sig? Hvem kan ved at bekymre sig 
lægge en alen til sin livsvej?

Hvert træ nu pranger med sit løv,
og jorden dækker til sit støv
med sommergrønne klæde, 
og skønnere er liljens dragt
end Salomon i al sin pragt
på gyldne kongesæde.

Ak, tænker jeg, er der så stor
en skønhed på den faldne jord
for syndere at finde,
hvor skal vi da vel frydes ved
al glansen af Guds herlighed,
som er i Himlen inde!

Bent



FRA MIT VINDUEFRA MIT VINDUEFRA MIT VINDUEFRA MIT VINDUE

Efter hvad jeg har 
hørt, så forventer folk 
næsten, at jeg 
fortæller en lille 
morsom episode her 
fra Arken i denne 
spalte, og det er da 
dejligt at kunne 
fortælle, at vi har det 
godt, og at der stadig 
er munterhed at 
finde ved 
frokostbordet og i andre sammenhænge.

Som nævnt i sidste nummer af bladet har 
vi fået nye køkken-elementer. Det gav 
ekstra arbejde til mange, og selveste 
Bent Larsen måtte også trække i kedel-
dragt og hjælpe til ind imellem. Det gav 
anledning til en lille sjov episode, idet én 
af brugerne ved det syn sagde til Bent:
“Det er første gang, jeg har set dig 
bestille noget”. Jeg må nok sige, at så har 
pågældende ikke været ret opmærksom. 

Her ses Bent 
i en anden 
arbejds-
situation.
Der skal 
også være tid 
til at snakke 
med dem, 
der ringer, og 
denne 
telefon-
samtale tog 
lidt lang tid, 
så Bent 
hoppede lige 

op på disken inde i boghandelen. Rosa 
bad så Henrik tage et billede af 
situationen, og her ses resultatet. 

Kærlig hilsen Esther
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Til Himlens telefon kan enhver ringe helt 
gratis. Kender du nummeret? Det er 
5015. I Salme 50,15 siger Gud:
“Kald på mig på nødens dag, og jeg vil 
udfri dig”. 
Gud svarer altid. Ganske vist tit helt 
anderledes, end vi forventer. Men 
telefonen er åben både dag og nat, og en 
samtale med Gud fører altid noget godt 
med sig.  
Når mennesker nutildags vil 
“kommunikere”, sker det efterhånden  nok 
mest med e-mail eller måske sms. 
Telefon og e-mail og såmænd også sms 
kan bruges til både godt og ondt. Sådan 
er det med så mange andre ting.
Ved telefonen i mine forældres hjem hang 
nedennævnte vers indrammet. De kunne 
ses med det samme, man kom ind i 
forstuen og kan nok bringe til eftertanke:

Begynd i dit eget indre
dersom du vil fred på jord.
Begynd med at dæmpe og lindre
de selviske ufredsord.
Begynd i det skjulte og stille,
begynd i dit eget hjem,
for husk det er fra det lille,
det store vokser sig frem.

Begynd med en fredfyldt stemme
der, hvor du mest bliver hørt.
Begynd med at kunne glemme
hvad ilde dig har berørt.
Begynd med at kunne dæmpe
ufred blandt dem, du står nær,
da lærer du først at kæmpe
med held mod det ondes hær.



Sidste gang lovede jeg at vise det færdige 
resultat af vores nye køkken ved kaffebaren 

og det 
er med 
stor 
glæde, 
at jeg 
kan 
gøre 
det. 
Projek
tet har 
stået på 

et stykke tid her i foråret og rigtig mange 
hænder har været i gang og hjulpet til det 
flotte 
resultat. 
Vi 
glæder 
os over 
det hver 
eneste 
dag. Det 
er blevet 
lyst og 
venligt 
og er virkelig dejligt at arbejde i. Det er jeg 
måske ikke den rette til at sige, for det er 
nok ikke der, jeg bruger flest timer, men jeg 
kan i alt fald se, at det er blevet et godt 
arbejdssted. 
Også en stor tak til Sømandsmissionen som 
har foræret os køkkenet. 
Vi glæder os meget over samarbejdet med 
dem, og ind i mellem kommer der også 
nogle søfolk ind, som skal bruge telefon og 
computer, som sømandsmissionen har 
stillet til rådighed, for at tale med og skrive 
sammen med deres familie. Og de behøver 
ikke at lukke døren, når de snakker i 
telefon, for vi forstår intet af, hvad de siger. 
Én af de ting, jeg også glæder mig meget 
over, er, at når jeg er rundt her i området og 
besøge forskellige menigheder, så bliver jeg 
næsten altid spurgt om at fortælle lidt fra 

Arken efter prædikenen. Det vidner for 
mig om, at der er mennesker, der ønsker 
at følge med i det arbejde, der går ud fra 
Arken. Også når jeg snakker med 
mennesker i kaffepausen, bliver jeg klar 
over, at mange følger med i Arken. Og det 
glæder mig også, når jeg hører, at de 
selvfølgelig hører Arkens Radio. Og 
lytterne er jo den bedste reklame, vi kan 
få. Er der nogle, der er glad for at lytte, så 
fortæller de også deres venner om 
radioen. I det ligger der jo også en 
mulighed for evangelisation. Hvis man har 
svært ved at snakke med dem om Jesus, 
kan man jo fortælle dem, at man hører 
Arkens Radio, og opfordre dem til at prøve 

det. Fredag aften har vi som regel gæster 
i studiet. Og det er altid en rigtig god 
oplevelse. Når jeg selv tænker tilbage på 
det, så har det for mig mange gange 
været berigende at snakke med andre 
mennesker om deres liv, og hvad det 
betyder for dem at kende Jesus. Mange 
har jo et spændende liv at fortælle om. 
Billederne her er fra en fredag aften i maj, 
hvor Finn Andersen havde nogle gæster 
fra Århus i studiet. De var i forvejen på 
besøg i Esbjerg og i den forbindelse inde 
på Arken. Og man skal jo passe på at 
komme som gæst i Arken en fredag aften, 

Fra venstre: Per Østergaard, Anders Christensen
og Lilli Anne



for så kan man 
risikere at blive 
interviewet i 
radioen. Thomas 
Schmidt, som 
også har ansvaret 
for teknikken i 
radioen, er 
tekniker på dette 
hold, og Signe 
Pedersen passer 
telefonen. Vi 
glæder os meget 
over muligheden 

for at række evangeliet gennem radioen. 
Faktisk har Arkens Radio haft 25 års 
jubilæum her i maj, men det blev ikke 
fejret, da vi gjorde meget ud af 20 års 
jubilæet. 
Her fra 1. maj har vi også fået ansat en ny 
medarbejder på Arken i 25 timer om ugen. 
Det er Tommy Schmidt her fra Esbjerg. 
Han er i sin tid uddannet mekaniker og har 
haft forskellige jobs. Nu er han alt-mulig-
mand på Arken. Han skal være tekniker 
ved nogle udsendelser i radioen, være 
vicevært, snakke med brugerne i 
kaffebaren. Vi har også planer om at gå i 
gang med at indrette et cykelværksted, og 
så er det meningen, at Tommy sammen 
med nogle brugere skal sætte gamle cykler 
i stand til f.eks. Rumænien. Vi håber, at 
mange vil være med i det projekt, og at det 
kan være med til at glæde brugerne, at de 
på den måde kan være med til at hjælpe 
mennesker.

I april havde vi 
fredagstræf 
med lokale 
kræfter, og 
lige nu glæder 
vi os meget til 
det næste, 
som nok er 
overstået, når 

bladet her udkommer. Vi får besøg af 
Ellen Margrethe og Carsten Jørgensen fra  
Skjern. De har for flere år siden været 
lederpar på Oksbøl soldaterhjem, og nu 
driver de en malerforretning i Skjern. I 
mange år har de sunget duet ved 
missionsuger og teltmøder. Desuden 
medvirkede de ved ‘Syng den igen’ i 
Skjern kulturcenter i 2006, hvor nogle af 
jer måske var tilstede. 

Her til sommer ser det ud til, at vi også i år 
har mulighed for at holde åbent i Arken 
hele sommerferien. Familierne Rüdiger 
kommer - traditionen tro - den 18. juli og vil 
være på ferie i 14 dage i Blåvand. Vi 
glæder os meget til at møde dem igen. 

Én af vore brugere har af Esbjerg 
kommune fået bevilliget et ophold på et 
sted, som Blå Kors har i Nordjylland. Han 
har nu været der en måneds tid og er rigtig 
glad for det. Når vi snakker med ham i 
telefonen, mærker vi også på ham, at han 
har det rigtig godt. 
En anden af vore brugere, som for ca. 1½ 
år siden kom over på en gård hos en 
kristen landmandsfamilie, bor stadig der. 
Han er næsten blevet som en søn af huset 
og har det rigtig godt. For ham ville det 
være for risikabelt at flytte tilbage til 
Esbjerg igen. Har man levet mange år i 
misbrug, er det stærke kræfter, man er 
oppe imod. Han har fået et arbejde på Fyn 
og hjælper også stadig lidt til på gården, 
og det er til gensidig glæde. Det er dejligt, 
når en familie på den måde stiller deres 
hjem til rådighed for et menneske, der har 
brug for at komme væk fra et dårligt miljø. 
Så vil jeg bare ønske bladets læsere en 
rigtig god sommerferie.

Bent 



Om hverdagen på Arken, 
kunne der være meget at 
skrive om, men det er jo 
ikke alt, der for det første 
er lige interessant, og så 
er der jo meget, vi hører, 
men vi har heldigvis 
tavshedspligt.
Men jeg kan fortælle lidt 
om kreativ eftermiddag, 

som Charlotte Schmidt står for. Sidste gang, 
der var kreativt arbejde, var de i fuld gang 
med at male på lærred. Jeg var inde at se til 
dem et par gange. Det var i hvert fald ikke 
kedeligt at se på, for de havde det rigtig 
hyggeligt; der var en latter så skøn. Jeg tror, 
der var uenighed om, hvem der var den 
dygtigste, for de syntes mere eller mindre, at 
ingen af dem kunne male. Og jeg måtte bare 
sige, godt for mig, at jeg ikke var med, det er 
helt uden  for mine evner. Jeg syntes, at de 
var dygtige, og jeg nød at se dem hygge sig 
med hinanden, og så er det godt med en 
god latter, det er jo fællesskabet, der har 
den største værdi. Charlotte er meget 
kreativ, og jeg tror også, at jeg må sige 
tålmodig.
I sidste uge havde vi besøg af et par 
skoleelever, de er ved at lave et projekt om 
byens væresteder. De ringede så til os og 
spurgte, om de måtte komme og tale med 
os. Så det var de, jeg spurgte dem, om de 
kendte noget til Arken, ja de havde været 
hernede, da de gik til konfirmandundervis-
ning. Det synes vi er rigtig dejligt, at de også 
på den måde kontakter os.
De spurgte, om vi bare var her for at lytte til 
mennesker, der havde det dårligt af en eller 
anden grund. Jeg kunne sige, ja, det er vi 
også, men størst af alt er, at vi må pege på 
Jesus, som ønsker at have fællesskab med 
os alle. Og det er alene ham, der kan sætte 
mennesker fri. Vi tror på bibelens Gud som 

verdens Frelser, ikke at vi undgår 
problemer, men vi ved, hvor vi kan få kraft 
og styrke til at bære dem. Så derfor har vi et 
sted som Arken. De spurgte også meget til, 
hvad det ville sige at være narkoman, hvad 
det gjorde ved mennesker osv. 
Jeg tror også på, at det er vigtigt at få de 
unge gjort bevidst om, hvor farlig narko er. 
En aften var jeg i Gredstedbro i en menig-
hed for at fortælle om vort arbejde på Arken. 
Det var en dejlig aften. Denne aften havde 
jeg en tidligere narkoman med for at for-
tælle, hvor forfærdeligt et liv det var at leve 
som narkoman Som hun siger: Vokset op i 
et ganske almindeligt hjem, men fik et 
dårligt kammeratskab som ganske ung. Hun 
fortalte så, at hun fik det sådan, at der måtte 
være en mening med livet. Så hun begyndte  
at arbejde med ånden i glasset og meget 
andet. Men så mødte hun en kristen pige, 
der fortalte hende om Jesus. Og da blev 
hun sat fri for alt det, der bandt hende.
Det var et dejligt vidnesbyrd, hun havde den 
aften. Hun fortalte,  at Jesus havde byttet 
plads med hende, og at Arken betød rigtig 
meget for hende.
Det er også et vidnesbyrd til os om, hvor 
vigtigt det er, at vi bekender og fortæller 
mennesker om Jesus. 
Vi vil også meget gerne indbyde menighe-
der til at se Arken, måske skal I på udflugt, 
så læg turen omkring Arken og kom ind at 
se til os. Men det vil være en god ide at 
ringe først, så vi kan have kaffen klar.
Jesus siger:
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. 
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til 
mine disciple, idet i døber dem i Faderens 
og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I 
lærer dem at holde alt det, som jeg har 
befalet jer. Og se jeg er med jer alle dage 
indtil verdens ende.
En rigtig god sommer.

,



OM ARKENOM ARKENOM ARKENOM ARKEN

MØDER PÅ STENHUGGERVEJ 28

ARKENS KONTAKTCENTER
Strandbygade 40
6700 Esbjerg
Tlf. 7513 8300/7513 8989
Hjemmeside:
www.arkenesbjerg.dk
E-mail:
arkens-kontaktcenter@larsen.mail.dk
Giro: 925 1375
Bank:
Reg. Nr. 5958
Konto: 1006299

ARKENS BOGHANDEL
Tlf. 7513 8989
arkensboghandel@esenet.dk
Giro: 862 2221

ARKENS RADIO
Tlf. 7513 8989
arkensradio@esenet.dk
Bank:
Reg. Nr. 0872
Konto: 7805671658

ARKENS DAGLIGE LEDER

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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Juni 2008

Søndag  01.    Takke- og bedemøde

Tirsdag 03. Møde med nadverfejring
 
Tirsdag 10. Fællesmøde v/
  Leif Bach-Kofoed

Mandag 23. Sct. Hans kl. 18 hos
  Gitte & Holger Korsgaard
  Hygum Engvej 1
  Vester Nebel
  
Tirsdag 24. Intet møde 

Juli 2008
 
Tirsdag 01. Familiemøde kl. 19.00
   v/Martin Højgaard

Tirsdag 08. Intet møde

Tirsdag 15. Intet møde

Tirsdag 22. Sommermøde

Tirsdag 29. Fællesmøde v/
  Børge Haahr Nielsen
 



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: 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
 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: 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: 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: 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/E.Schmidt
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: Musikspolen (G)   
18.00: Føljeton: Dr. Ida v/
 Esther Schmidt
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: Dr. Ida v/
 Esther Schmidt 
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: Dr. Ida v/
 Esther Schmidt
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: Mødereportage

08.30: Musikprogram
 v/Laurids Nielsen
09.00: Ældrehjørnet
 v/Bent Larsen 
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Mødereportage

08.30: Musikprogram
 v/Rosa Sørensen
09.00: Ældrehjørnet
 v/Laurids Breum 
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Mødereportage

08.30: Musikprogram
 v/Maren Nielsen
09.00: Ældrehjørnet
 v/Laurids Nielsen
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Mødereportage

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Salmebogen fortæller (G)   
18.00: Føljeton: Dr. Ida v/
 Esther Schmidt
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)



08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
17.30: Program v/
 Fredagshold 1
18.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
21.30: Program v/
 Fredagshold 1
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
17.30: Program v/
 Fredagshold 2
18.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
21.30: Program v/
 Fredagshold 2
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Program v/
 Fredagshold 3 
18.00: Guds ord er levende 
 v/Hans Erik Nissen
21.30: Program v/fredagshold 3
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
17.30: Program v/
 Fredagshold 4
18.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
21.30: Program v/
 Fredagshold 4
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: Program v/hold 1 (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: Program v/ hold 2 (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: Program v/hold 3 (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Program v/
 Fredagshold 1
18.00: Program v/ hold 1 (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Program v/
 Fredagshold 2
18.00: Program v/hold 2 (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Program v/
 Fredagshold 3
18.00: Program v/hold 3 (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: Program v/hold 4 (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Program v/
 Fredagshold 4
18.00: Program v/hold 4 (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: 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: 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/Jens Holm
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: Program v/hold 1 (G)
18.00: Føljeton
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: Program v/ hold 2 (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: Program v/hold 3 (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...
 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: Salmebogen fortæller (G)
18.00: Føljeton
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...
 Sange og prædikener
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen 

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Program v/hold 4 (G)
18.00: Føljeton 
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)




