


Tak for kr. 17.370 i maj og kr. 22.350,- i 
juni til Arkens arbejde. Tak for forbøn, 
støtte og medleven i arbejdet. Det har 
glædet os meget med besøg fra flere af 
jer i løbet af sommeren. Det er for os et 
vidnesbyrd om, at I følger med i arbejdet 
ud fra Arken. I er vores bagland

   

Budget for 2009...................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. 154.588

Budget 2009





Jeg er vintræet, 
I er grenene.

Det er Jesus, der siger det i 
Johannes-evangeliet kap. 
15 v. 5. Her møder vi ét af 
de syv af Jesus ‘jeg er’ 
steder i evangeliet. Jesus 
begynder med at sige: “Jeg 
er det sande vintræ” Og 
netop disse ord ‘jeg er’ var 
det, Moses skulle svare 

israelitterne, når de spurgte ham, hvem 
han var sendt af. “Sådan skal du sige til 
israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer”. 
(2.Mos. 3,14b) Det betyder, at Jesus ved at 
sige ‘jeg er’ bruger Guds navn om sig selv. 
Og det gør Jesus, fordi han virkelig er Gud 
og med rette bærer dette navn. De 
skriftkloge og farisæerne forstod 
udmærket, at Jesus med det gjorde sig 
selv Gud lig, og det var da også det, der 
gjorde, at de stod ham efter livet og ville 
have ham dømt til døden. De siger til Jesus 
i Johs. 10,33: “Det er ikke for nogen god 
gerning, vi vil stene dig, men for 
bespottelse, fordi du, der er et menneske, 
gør dig selv til Gud.” 
Det er afgørende vigtigt for os at holde os 
klart, at Jesus er Gud. Uden det går vi 
fortabt. 
Når Jesus så føjer til, at han er det sande 
vintræ, kunne det tyde på, at der også var 
falske vintræer. I Åb. 14.18 hører vi om 
jordens vintræ, som bliver høstet og 
druerne hældt i Guds harmes store perse. 
Det er det falske vintræ i modsætning til det 
sande, som er Jesus. 
Det vigtigste for dig er at være en gren på 
det sande vintræ. Vi kan så let blive mere 
optaget af alt det, vi skal gøre for Jesus og 
af at se efter frugter i vort kristenliv. Da er 
det godt at lægge mærke til, at Jesus siger, 
at det er hans Fader, der er 

vingårdsmanden. Så det med at se efter 
frugter skal du slet ikke spekulere på. Det 
er vingårdsmandens opgave. Overlad du 
bare trygt dette til ham. 
Min kone og jeg har netop været en tur i 
Mosel denne sommer. Langs Moselfloden 
er der tusindvis af vintræer op ad 
bjergskråningerne, og en ældre ‘Weingut’, 
som vi talte med, fortalte os, at det var på 
skråningerne, de bedste druer var. Det var 
virkelig facinerende at betragte alle disse 
vinmarker og se, hvordan vinbønderne var 
travlt optaget af at beskære planterne, så 
der måtte blive en god høst til oktober. Og 
det inspirede mig til at skrive denne andagt. 
Jeg kom til at tænke på ordene i Esajas 5, 
hvor Herren fortæller om, at han havde en 
vingård på en frugtbar skråning. Han 
ventede vindruer, men den gav vilddruer. 
Vinbønderne i Mosel ventede på vindruer, 
og der hang allerede mange store, flotte 
klaser, som også forsidebilledet derfra 
viser. Jeg kunne også iagttage, at de 
grene, der blev skåret væk, lå på jorden 
mellem vintræerne og allerede var begyndt 
at visne. 
Nu har vin-
bønderne 
jo ikke tid til 
at under-
søge hvert 
eneste 
vintræ og 
beskære 
med 
hånden. 
Det foregår med en speciel maskine, som 
kører op mellem de lange rækker. Der var 
nogle ganske få marker, som ikke blev 
passet. Her kunne man se, at det kun blev 
til små og ganske få druer. Beskæring er 
vigtig. 
Sådan taler Jesus også om, at 
vingårdsmanden, efter at han har fjernet de 



vilde grene, renser de øvrige grene, for at 
de skal bære mere frugt. 
Det kan godt gøre ondt, når Herren bruger 
sin beskærersaks, fordi der er nogle 
vildskud i vort liv, der må skæres væk, fordi 
de hindrer frugterne i at vokse eller tager 
den næring fra træet, som druerne har 
brug for til at vokse.
"Jeg er vintræet, I er grenene." 
Læg mærke til, at Jesus ikke siger, han er 
stammen, og vi er grene, men han er hele 
vintræet, og vi, der tror på ham, er grene 
på det vintræ. 
Det fortæller os, hvor sammenvokset vi er 
med ham, og hvor afhængige vi er af ham. 
Skilt fra vintræet, fra Jesus, kan vi slet intet 
gøre. 
Derfor er det, som vi skal være optaget af, 
ikke at se efter frugter, men at blive på 
vintræet - i Jesus. 
Og hvad betyder det? 
Svaret får vi i 1. Johs. 2.24: "Hvis det, I har 
hørt fra begyndelsen, bliver i jer, vil også I 
blive i Sønnen og i Faderen."
At blive i Jesus er altså det samme som at 
blive i hans ord. 
Det er forunderligt befriende at tænke på. 
Når du bliver i hans ord, læser det, tager 
det til dig, grunder over det, da er du som 
et træ, der er plantet ved bækken og bærer 
frugt til rette tid. Det er det, du må være 
optaget af. Så vil frugterne følge. Det er 
ikke sikkert, at du selv ser det, føler det 
eller ved om det, men det er heller ikke det 
vigtigste. Løftet fra Jesus er nemlig, at når 
du bliver i ham, så bærer du megen frugt. 
Jesus siger ikke, at så kan du komme til at 
bære megen frugt, men du gør det. Lad 
derfor være med at være optaget af 
frugterne og i stedet være optaget af at 
blive i Jesus.

Bent

Boganmeldelse
En flig af nådens trone

Boganmeldelse af 
bogen, ”En flig af 
nådens trone” , 
som er en 
selvportræt af Carl 
Peder Behrens.
Behrens er en god 
og veloplagt 
fortæller, der 
mestrer sproget. 
Det har været både 
interessant og 
opbyggeligt at læse 
bogen..
Han har haft en stor berøringsflade, hvor 
han i mange sammenhænge har været 
både givende og inspirerende.
Vi bliver i bogen mindet om livets 
muligheder og at vandre i beredte 
gerninger.
Carl P. Behrens tilhører de præster, der 
har været med til at holde den åndelige 
kurs. Men at det koster at stå på troens 
grund fik også Behrens erfare.
Sammen med sin hustru Bodil  har de haft 
en rig præstegerning, hvor de har stået 
sammen, også i de mange tilkoblinger, der 
gennem årene fulgte med.
Han fortæller om sin barndom og opvækst 
og det rige slægtsfællesskab, som var med 
til lægge den grund og kurs, han fulgte i 
den livsgerning, han fik lov at udføre.
Det er en familie, der har samlet på gode 
oplevelser, som han har formået at få med, 
og som højner bogen.
Jeg vil varmt anbefale at købe og læse 
bogen, den koster kr.300-.

Mogens Holm. 



* Alt i fliser og belægning

* Anlæg af haver

* Træfældning

* Bortfræsning af træstubbe

Ring
4027 4078

og få et
godt tilbud

Svinget 10, 6900 Skjern. Varer kan afleveres på 
adressen i åbningstiden.
Alle gode genbrugsting modtages med tak. 
Møbler, hvidevarer, cykler og dødsboer m.v. 
Kan du ikke selv levere, kontakt os da på tlf. 
4083 6840 eller 40681080. Åben tirs.-fre. kl. 
13.00-17.00. Lørdag kl. 10.00-12.30
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Runi A/S, Industriparken 8, 6880 Tarm
Tlf. 9737 1799  Mail: runi@runi.dk

En anderledes blomsteroplevelse
- blomster - & interiørbutik

v/Jan Petersen
Havnegade 73 - 6700 Esbjerg

Tlf. 75 13 30 90

v/Kenneth Madsen

* Tilbud gives



Fotoet af blomsterne på 
denne side er taget i 
Arkens baggård, og jeg 
har udsigt til dem fra mit 
radiovindue. Man kan 
finde noget smukt alle 
vegne, hvis bare man har 
øje for det. Enhver blomst 
er et vidunderligt 

skaberværk, hvadenten den gror i vore 
haver eller er en såkaldt vild blomst, hvor 
så end det udtryk kommer fra. Tag f.eks. 
mælkebøtten, der er så forhadt i haverne. 
Hvis man plukker én og tager sig tid til at 
se på den på ganske nært hold, kan man 
godt forundres over dens helt utrolige 
skønhed. Derhjemme har jeg for tiden en 
hortensia i blomst i en krukke på køkken-
terrassen. En dag, jeg ville ud for at se lidt 
nærmere på den, fløj en sommerfugl op fra 
blomsten og satte sig på murstens-
væggen. Igen et af Guds fine, fine 
underværker. 

Brorson 
skrev: 
Op, al den 
ting, som 
Gud har 
gjort,
hans 
herlighed at 
prise,
det mindste, 
han har 
skabt, er 
stort

og kan hans magt bevise.
Og Bibelen opfordrer os til at prise Gud:
“Syng Herren en ny sang”.
Kan man da prise Gud, når alting går i 
stykker rundt om én? Kan man synge 

Herren en ny sang midt i en ond og forvildet 
verden?
Forfatteren til én af mine andagtsbøger 
skriver et sted:
Nej, vi har ikke lyst til at synge, vel?
Et øjeblik! Har Gud da glemt os? Har han 
ladet fjenden overfalde os? Har vi virkelig 
ingen grund til at synge? Heller ikke, når vi 
tænker på Jesu korsdød og på hans herlige 
sejr over djævel og død? Og hvad med de 
tusinde beviser på hans kærlighed til os? 
Har vi virkelig ingen grund til glæde? 
“Syng Herren en ny sang”.
Jamen, så må vi jo finde en grund til glæde. 
Har vi da ikke det? 
“Glæd jer altid i Herren; jeg siger igen: 
Glæd jer”, opfordrer Paulus i Filipperbrevet 
4,4. Husk på, at Gud har elsket dig fra 
verdens grundlæggelse, og at du er arving 
til den himmelske herlighed, frelst i al 
evighed. Tænk på dit evige hjem hos Gud. 
Har han ikke på en vidunderlig måde båret 
dig gennem 20, 30, måske 40 år? Og så 
falder det dig svært at lovsynge Herren? 
Glem for nogle øjeblikke dine 
vanskeligheder. Træk forhænget for dine 
bedrøvede tanker til side og lad din 
himmelske Faders solstråler komme ind i 
din åndelige kælderbolig.
“Syng Herren en ny sang”.

Hvor dog Gud er god og viis!
Hvor er verden fager.
Hvor dog alt til Herrens pris
ånd og tanke drager.
Han har stort og småt på jord,
urten, som på marken gror,
form og farve givet.
Efter nat vi dagen nu 
hilse vil med frejdig hu,
takke Gud for livet.



Allerførst vil jeg gerne nævne én af vore 
meget trofaste brugere gennem rigtig 
mange år, som har brug for forbøn. Han har 
selv ønsket, at jeg skulle nævne det i 
bladet, så det gør jeg med glæde. Vagn, 
som han hedder, blev midt i juli ramt af en 
hjerneblødning, som har delvis lammet ham 
i højre side. Han er indlagt på Esbjerg 
Centralsygehus og venter på en plads i 
Varde til genoptræning og vil meget gerne, 
at vi beder for ham. Vagn har ingen familie, 
og Arken har i mange år været en del af 
hans familie. Han kommer trofast i vores 
bibelkreds om onsdagen, og hvis du vil lære 
ham mere at kende, kan du lytte til et 
længere interview med ham, som har været 
sendt i Arkens Radio. Du kan finde det 
under 'radio' på Arkens hjemmeside. 
Adressen finder du andetsteds i bladet. 
Eller du kan bestille det på CD ved at 
henvende dig til Arken.
Èn af vore andre trofaste brugere er flyttet 
på plejehjemmet Klokkebjerg i Skjern, og 
sidst i juni var torsdagskredsen på besøg 
hos ham i Skjern. Det var en rigtig dejlig 
eftermiddag, hvor Jørgen, som han hedder, 
viste os rundt, og vi fik også lov at se, hvor 
hyggeligt han boede.
Og så er der også sket en udskiftning i 
medarbejderflokken. 
Rosa Sørensen, som har været ansat på 
fuld tid i Arken de sidste otte år, har ønsket 
at gå på efterløn her til august. Hendes 
opgaver har fortrinsvis været at tale med 
Arkens brugere, tage på besøg, og så har 
hun også haft udsendelser i Arkens Radio. 
Brugerne er meget glade for Rosa, og jeg 
tror, jeg kan sige, at de alle glæder sig 
sammen med os medarbejdere over, at hun 
ikke forlader byen og heller ikke Arken helt, 
da hun har sagt ja til at forsætte med nogle 
opgaver. 
En stor tak her i bladet skal der lyde til dig, 
Rosa, for din gerning og indsats på Arken 
gennem rigtig mange år. Tak for dit klare 

vidnesbyrd om Jesus. Vi ønsker for dig, at 
du må nyde dit otium sammen med dine 
børn, svigerbørn og børnebørn, som det 
er blevet til en del af efterhånden. Og vi 
glæder os over, at du fortsætter som 
frivillig. Vi oplever, at du holder meget af 
de mennesker, som kommer på Arken, og 
du er ikke gået af vejen for noget. 
Som afløser for Rosa har Arkens 
bestyrelse ansat Mie Sundgaard. Tak fordi 
du tog det kald op og sagde ja til denne 
opgave, Mie. Vi glæder os til at arbejde 
sammen med dig. Du er jo ikke ukendt for 

ret mange på Arken, 
da du har været frivillig 
medarbejder i Arkens 
kaffebar, siden du og 
din familie flyttede fra 
Sædding ved Skjern til 
Esbjerg for flere år 
siden. Din mand, Erik, 
medvirker i radioen 
som studievært fredag 
aften. Mie er uddannet 
Social- og Sundheds-
assistent og har 

arbejdet i flere år på Esbjerg sygehus. 
Hendes arbejdsopgaver på Arken er ikke 
endeligt fastlagt endnu, men det kommer 
du til at høre mere om. Vær med til at 
bede om, at Mie på falde godt til i 
opgaverne på Arken og trives med glæde i 
dem.  
Sommermånederne er også 
kendetegnende ved besøg på Arken. 
Besøg, 
som vi 
glæder 
os over. 
Det kan 
være 
senior-
kredse 
eller 
menig-



heder fra forskellige steder i Jylland, som 
ringer og spørger, om de må komme forbi 
Arken på deres udflugt. Det indebærer som 
regel også en god kaffe, en orientering om 
arbejdet ud fra Arken, et godt salg i vor 
boghandel og en andagt til sidst. I juli 
havde vi således besøg af nogle seniorer 
fra Agerskov og Toftlund en lørdag 
eftermiddag. Vi var meget glade for jeres 
besøg, selv om det gav sved på panden en 
sådan varm sommerdag at skulle 
arrangere kaffe til så mange. Vi tror også, 
at det er med til at give flere forbedere for 
arbejdet på Arken. Én sagde til mig, at hun 
egentlig havde besluttet at afbestille bladet, 
som hun havde modtaget i mange år, men 
nu ville hun alligevel gerne fortsætte med 
det. Det blev også til en rigtig god 
omsætning i boghandelen den dag. På 

billedet ses hele flokken foran Arken inden 
afgang til 'mennesker ved havet', sikkert 
ført af Teddy Sjælland i bussen fra 
Agerskov friskole. 
I juli blev det også til et besøg fra Luthersk 
Mission i Spjald. Her var det en god 
blanding af ældre, dem midt imellem og 
unge familier med børn. Arkens gård blev 
låst af, så børnene kunne hygge sig noget 
af tiden der. Én af de voksne havde lige 
fejret 60 års fødselsdag, så hun serverede 
lækker kage til os alle. Jeg havde brygget 
en masse kaffe, så vi kunne leve op til vort 
navn, nemlig kaffebar, og der blev drukket 

rigtig meget kaffe, inden turen gik videre i 
bus, ført af Jens Graversen, som forøvrigt 
fortalte mig, at han havde været 
buschauffør siden 1966, så det må jo 
siges at være en rutineret mand.
I juni var der focusmøde i missionshuset, 
og da var otte af Arkens brugere med. De 
gav udtryk for, at det havde været godt at 
være med.
Vi har igen i år glædet os over at kunne 
have åbent hele sommeren. Det viser sig, 
at det er der meget brug for. Flere nye 
ansigter har da også været indenfor, 
måske også fordi de fleste andre 
væresteder holder sommerferielukket. En 
stor tak, også til jer frivillige, som har 
trukket et ekstra læs her i ferien.  

Bent



Sommerferien er ved at 
være forbi, det har været 
dejligt, at vi har haft 
mulighed for at holde 
åbent hele sommeren. 
Igen i år har vi erfaret, at 
der er brug for det. Det er 
jo sådan, at mange af 
vore brugere slet ikke 
holder ferie, så de giver 

udtryk for, at det er dejligt, at vi har åbent.
Det er også kun, fordi vore frivillige 
medarbejdere har givet en ekstra hånd 
med, at det har kunnet lade sig gøre. Jeg 
synes, at vi har hygget os her i ferien og har 
haft mange gode samtaler.

Det er nu sidste gang, at jeg skriver i Arkens 
blad, da jeg går på efterløn den første 
august.
Så kan jeg jo ikke lade være med at se 
tilbage på de syv et halvt år, jeg har været 
her på Arken.
Det har for mig været nogle meget 
berigende år. Jeg har været meget glad for 
mit arbejde, det har givet mig megen indsigt 
I, hvor forskellige vi mennesker er, og ikke 
mindst har det været så dejligt at komme ud 
i hjemmene på besøg, vi har haft mange 
fortrolige samtaler og hyggelige stunder 
sammen. Jeg har altid følt mig velkommen, 
når jeg kiggede ind. Mange af dem jeg har 
mødt, lever ikke mere her på jorden. De er 
hjemme hos Herren i de evige boliger. Ja, 
slægt skal følge slægters gang, sådan er 
livet her på jord.

Min tid på Arken har også lært mig, at der er 
rigtig mange mennesker, der har det svært 
,mennesker der er ensomme, mange har 
ingen familie, nogle er opvokset på 
børnehjem. Andre er svage på grund af 
sygdom, eller de er misbrugere af en eller 

anden slags. Det kan være narkotiske 
stoffer, alkohol eller medicin-misbrug.
Det ligger så nær at dømme dem, men er 
der noget de ikke har brug for, så er det 
fordømmelse.
Mange  af disse mennesker har aldrig mødt 
tryghed og kærlighed i deres opvækst.

Størst af alt i min tid på Arken er dog det, at 
vi må pege hen på Jesus som troens 
banebryder og fuldender. Fortælle 
mennesker, at midt i alt det, der gør ondt, 
er der en, som elsker os under alle forhold. 
Jesus siger: du er dyrebar i mine øjne, du 
har stor værdi.

Der står i Esajas 49.v.15-16.                               
Se, i mine hænder har jeg tegnet dig.
Glemmer en kvinde sit diende barn?                   
Dine mure har jeg altid for øje.
Glemmer en mor det barn, hun fødte?
Selv om de skulle glemme, 
glemmer jeg ikke dig.                                 
Min sidste hilsen her i Arkens blad, skal 
være en bøn om, at vi må blive bevaret i en 
sand og frelsende tro på Jesus Kristus.  

Vi har fået en rigtig sød medarbejder, der 
skal afløse mig. Det tror jeg, Bent skriver 
mere om i bladet.

En hjertelig tak til alle jer, jeg har mødt, og 
ikke mindst tak for forbøn.
Tak for godt samarbejde til alle mine 
kolleger. 
Tak til alle venner af Arken.
Tak til alle brugerne af Arken.
Husk vi har alle brug for hinanden.
Kærlig hilsen og ønske om Guds fred, der 
vil bevare vore hjerter og tanker i Jesus 
Kristus.

,



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

Arken er et værested i Esbjerg,
som ejes og drives af Luthersk 
Mission i Vestjylland. Arkens formål
er at møde mennesker med evan-
geliet om Jesus og at støtte og hjæl-
pe mennesker gennem samtaler og
omsorg.
Arken drives ved frivillige gaver og
støtte fra fonde. Der er to fuldtids-
ansatte og to deltidsansatte. Der-
udover er der ca. 40 frivillige fordelt
på forskellige arbejdsgrene. 
Arken begyndte sit arbejde i 1974
i Skolegade og har siden 1980 haft
til huse i Strandbygade 40.
Ønsker du at støtte Arkens arbejde,
kan du gøre det ved at indbetale et
beløb enten ved at overføre til vores 
bank eller bruge vedlagte girokort.
Arkens leder er Bent Larsen.

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

August 2009

Tirsdag  04. Møde med nadverfejring
  v/Jens C. Schmidt
  Astrup

Tirsdag 11. Fællesmøde v/Mads Peder
  Thorlund, Ølgod

Tirsdag 25. Fællesmøde v/Anders
  Aagaard, Græsted
  “Ordet og Israel”

September 2009
 
Tirsdag 01. Møde med nadverfejring
  v/Philip Bach-Svendsen
  Esbjerg
  
Tirsdag 08. Kl. 18.45 bedemøde
  Fællesmøde v/Alex
  Karlsen, Tarm

Tirsdag 22. Focusmøde v/Henrik
  Hadbjerg, Munkebo

Tirsdag 29. Intet møde
  
 



08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Tro og håb 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: Tro og håb (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: Sange jeg kan lide v/
 Aase Ejsing
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: Sange jeg kan li’ v/
 Åse Ejsing
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: 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: Musikspolen (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: 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
 prædikener og musik
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

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

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

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

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/Rosa Sørensen
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/Astrid Petersen
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/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: Sange jeg kan lide (G)
18.00: Føljeton
21.30: Guds ord er levende (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: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
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
17.30: Tro og håb 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: 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
17.30: Sange jeg kan li’ v/
 Åse Ejsing
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: Udpluk fra en fredag aften
21.30: Tro og håb (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: 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: Musikprogram
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: Sange jeg kan li’ (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: De satte spor 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: Sange jeg kan li’ (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: Musikspolen (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: 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: Arken er ladet med v/
 Bent Larsen og
 Marianna Kronborg
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

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




