


Budget 2011

Hermed vil vi gerne kvittere med en stor 
tak for gaver på kr. 17.800,- i maj og kr. 
23.800,- i juni til Arkens arbejde.
Det kniber jo med gaveindtægterne til 
missionens arbejde mange steder, og 
der er Arken ingen undtagelse. Men det 
er også godt nok at 'blive spændt for' 
engang imellem, så vi føres ind i endnu 
dybere afhængig af Herren.

Tak for forbøn og medleven i arbejdet på 
Arken.

Budget for 2011...................kr. 535.000
Tilskud fra fonde m.m.........kr. 045.000
Huslejeindtægter.................kr. 100.000
Gavebudget.........................kr. 390.000
Pr. måned.............................kr. 032.500
Gaver pr. 30. juni.................kr. 130.868





Velsign du årets 
grøde

Overskriften er hentet fra 
sangen: "Nu 
blomstertiden kommer".
Det er første linie i det 
sidste vers i sangen, 
som er en tilføjelse fra 
1942 af Anker Jensen. 
Fortsættelsen af verset 
lyder:
"--og frugtbargør vort 
land, giv daglig du os 

føde".....
Meget af høsten er ved at være i hus. Dog  
er der stadig nogle afgrøder på markerne. 
Meget har ændret sig, hvis vi tænker nogle 
år tilbage, når det gælder høsten. Dengang 
var der ikke nær så mange forskellige 
afgrøder på markerne, og så tog det meget 
længere tid at høste end i dag. Med de 
store mejetærskere og maskiner, som 
næsten fylder hele vejen, så tager det ikke 
lang tid at høste nogle hektarer i dag. 
Gødning, vandingsmaskiner og 
ukrudtsmidler har også gjort sit til, at 
høstudbyttet er blevet noget større end før. 
Men derfor er Anker Jensens bøn fra 1942 
ikke uaktuel i dag, for Guds velsignelse er 
ikke afhængig af høstudbytte og moderne 
teknik. Vi kan godt have et godt høst-
udbytte, og så kan Guds velsignelse 
alligevel mangle. Gennem profeten Haggaj 
siger Gud til Judas folk: "I sår meget, men 
høster kun lidt". "I ser frem til meget, men 
får kun lidt; I bringer til huse, men jeg 
blæser det væk. Hvorfor? siger hærskares 
Herre. Fordi mit hus ligger i ruiner, men I 
har travlt med hver sit hus." Judas folk var 
vendt tilbage fra fangenskabet i Babylon og 
fik kun begyndt på at genopbygge Herrens 

hus. Så fik de travlt med deres egne huse - 
med at sørge for sig selv, og Guds hus fik 
lov at ligge. Derfor manglede velsignelsen. 
Vi er også med i et sådant byggeri. "- og 
lad jer selv som levende sten bygges op til 
et åndeligt hus", kan vi læse i 1. Pet. 2,5. 
Guds hus er bygget af levende stene. På 
samme måde som Judas folk dengang 
langsomt havde vænnet sig til, at Guds 
hus lå i ruiner, sådan kan vi også let blive 
optaget af alt vort eget og vænne os til, at 
mange mennesker lever uden Jesus. Lad 
os lytte til Herrens opmuntring gennem 
Haggaj: "Fat mod landets folk! siger 
Herren. Gå i gang, for jeg er med jer, siger 
Hærskarers herre. " Det samme løfte giver 
Jesus os, når han taler om at gå ud i 
alverden og gøre alle folkeslag til hans 
disciple: "Og se, jeg er med jer alle dage 
indtil verdens ende". Der er et stort 
byggearbejde at gøre. Grundvolden er lagt, 
skriver Paulus, nemlig Kristus Jesus. Og 
ingen kan lægge en anden grundvold. Det 
er den, vi må bygge på - med levende 
stene.
Der er et stort så- og høstarbejde at gøre. 
Jesus taler om, at der mangler høstfolk, så 
årets høst kan komme i hus. "Høsten er 
stor, men arbejderne få. Bed derfor 
høstens Herre om at sende arbejdere ud til 
sin høst", siger Jesus. (Matt. 9,37-38)
Paulus længtes efter at komme til Rom, og 
han skriver det sådan i Rom. 1,13: "Jeg 
ville nemlig gerne høste nogen frugt også 
hos jer ligesom blandt de andre folkeslag."
Så med til bønnen om at velsigne årets 
grøde hører også bønnen om, at Gud må 
velsigne indhøstningen til sit rige, så hans 
hus må blive fuldt. Lad os være med i 
denne bøn. Vi mennesker er tilbøjelige til 
at ville sikre vores fremtid så godt, vi nu 
kan, særlig på det materielle område. Vi 
laver pensionsopsparinger, indbetaler til 
efterløn, tegner livsforsikringer osv., men vi 
må ikke glemme, at det eneste, vi kan få 



med herfra, er den høst, Jesus her taler 
om. Før der kan høstes, må der pløjes og 
sås. For en landmand kunne det godt før i 
tiden være et slidsomt arbejde at så. F.eks. 
da de opdyrkede meget af den danske 
hede. Det var ikke med store, moderne 
maskiner som i dag. De måtte først med 
heste og noget, der lignede en plov, løsne 
jorden, før de kunne så. I den første tid var 
det ikke meget udbytte, de fik ud af deres 
slid. Når de først har tilsået jorden, må de 
vente på høsttiden. "Lad os ikke blive 
trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til 
sin tid høste, blot vi ikke giver op".
Jesus bruger flere steder dette billede med 
høsten, når det gælder arbejdet i Guds 
rige. F.eks. siger han også i forbindelse 
med mødet med den samaritanske kvinde i 
Johs. kap. 4: "Luk jeres øjne op, se ud over 
markerne, de er hvide til høst. Den, der 
høster, får allerede nu sin løn og samler 
afgrøde til evigt liv, så at den, der sår, og 
den, der høster, kan glæde sig sammen, 
for her gælder det ord: Én sår, og en anden 
høster." Nogle gange er det os, der er med 
i det slidsomme så-arbejde. Andre gange 
under Gud os at være med i indhøst-
ningen. Ventetiden for en landmand, fra 
han har sået sit korn i jorden, til det kan 
høstes, kan godt føles lang. Men i tro til, at 
der bliver en høst, sår han. Det samme må 
vi gøre i Guds rige. I tro til ham, der har 
sagt, at han vil være med os alle dage, må 
vi så.

Bent Larsen

Boganmeldelse

Eyvind 
Skeie

Dyrebare 
døgn

Vandring i 
sorgens 
landskab

I sorgens tilstand bliver tiden mere dyrebar 
end før. Vi ved alle, at livet er kort, at det 
kun består af øjeblikke, som væves 
sammen til minutter og timer, døgn, uger 
og år.

At døgn er dyrebare, opdager vi først for 
alvor, når vores tid til liv og fællesskab 
bliver begrænset. Sygdommen lader os 
ane, at den slags grænser findes. Døden 
fastsætter grænserne. Den viser os, hvor 
dyrebare døgnene er - også dem vi 
gennemlever i uvished og smerte, de timer, 
som bliver præget af sorgen.

I denne bog vil jeg gerne vise nogle glimt 
fra disse  dyrebare døgn. Måske kan de 
være til hjælp og trøst for andre.

Eyvind Skeie (f. 1947) er kendt som 
salmedigter, præst og forfatter.

Dyrebare døgn er udgivet på Lohse i 
samarbejde med Credo og koster kr. 200,-





Ingen er vel i tvivl om, 
at Gud har givet os 
mennesker forskellige 
evner og nådegaver. 
Det viser sig i meget 
tydelig grad her i 
Arken. Nogle er gode 
til praktisk arbejde, 
nogle behersker 
computeren på en 
indsigtsfuld måde, 

nogle er gode til regnskabsførelse, nogle 
til at passe boghandlen, nogle til at male 
osv.
Forøvrigt har nogle været i gang med at 
slibe vinduesrammer af og derefter male 
dem - også vinduesrammerne til 
radiostudiet, teknikerrummet og for-
kontoret. Der er meget vedligeholdelses-
arbejde ved et gammelt hus. 
Der er også nogle, der er gode til at 
slappe af. Det ser jeg fra mit radio-vindue, 
når havestolene bliver flittigt benyttet af 
brugere og også af personale, når der skal 
drøftes vigtige ting, eller der bare skal 
lyttes. Det er der nemlig også nogle, der 
er gode til - at lytte. Jeg fandt nogle vers 
om det emne, og jeg citerer her fire af 
dem:

 
 At lytte er at åbne sind
 for tankers myriader.
 At lytte er at trænge ind
 bag golde glasfacader.

 At lytte er at spørge ind
 til livets store gåde.
 At lytte er at tørre kind,
 hvis øjnene bli'r våde.

 At lytte er at skabe fred
 i et uroligt hjerte.
 At lytte er: Med kærlighed
 at lindre sorg og smerte.

 At lytte er at give knus,
 hvis ordene bli'r borte.
 At lytte er en engels sus
 igennem stille porte.

Vi ved alle, hvor dejligt det er, når 
mennesker vil lytte til os, om det så er de 
mest dagligdags ting, vi har lyst til at 
fortælle om, eller det er sorger og 
bekymringer, der trykker os.
Men vi må heller aldrig glemme, at Gud 
lytter til os, når vi beder til Ham. Før ordet 
blev til på vor tunge, har Han vidst, hvad 
vi ville bede om, og Han giver os altid det, 
der er bedst for os, selv om vi ikke altid 
kan se det.
Hører vi så efter, lytter vi, når Gud taler til 
os? Giver vi os tid til at være stille for 
Gud? 
Gud taler til os i Bibelen. Giv dig tid til at 
læse i den og lyt efter Guds tale til dig 
igennem den.
Må det være sådan for os alle, som 
Vilhelm Munch engang skrev i et vers:

 I min Bibelbog hver morgen
 lytter jeg til Herrens røst;
 måske trykkes jeg af sorgen,
 men i Ordet får jeg trøst.



Tiderne ændrer sig. Arken har været her i 
byen i mange år. Og det betyder, at der 
også sker ændringer og justeringer her på 
Arken. Det skriver Mie også en del om. Det 
er godt engang imellem at standse op og 
tænke efter. Bruger vi vores tid ret? 
Prioriterer vi rigtigt? Det har Mie og jeg talt 
en del om her den sidste tid. 
Det har knebet os at nå det hele, som vi 
gerne ville den sidste tid, så derfor ændrer 
vi lidt på åbningstider m.m.
Hvor er det dejligt med mange hjælpende 
hænder her på Arken. Man skal selvfølgelig 
passe på med at takke nogle i bladet, for så 
er der en risiko for at glemme andre. Men 
jeg vover det alligevel ind i mellem. 
Først - en rigtig stor tak til dig, Tommy 
Schmidt, for din store gerning på Arken 
gennem tre år. Det er nemlig sådan, at 
Tommy har valgt at stoppe som ansat her 
på Arken her til sommer. Det er vi 
selvfølgelig rigtig kede af, men du har lovet 
at hjælpe som frivillig, så langt som 
kræfterne rækker. Vi ønsker dig alt godt, 

Tommy.
En anden, som vi 
også har måttet tage 
afsked med nu, er 
Henrik Kristensen, 
der har været i 
praktik her på Arken i 

et halvt år. Det er i forbindelse med, at han 
vil søge ind som pædagog-studerende. 
Henrik, også en rigtig stor tak til dig for en 
kæmpe-indsats på Arken i det halve år. 
Hvor mærkeligt det end lyder, så kommer vi 
til at savne dig. Men vi ønsker dig alt godt 
med dine studier og glæder os over, at du 
fortsat vil komme på Arken. Du har virkelig 
givet dig selv, og brugerne kommer til at 
savne dig. 
Så må jeg jo også lige nævne Axel. Han 
fortjener altså også lige et skulderklap her i 
bladet. Er der én, der bare altid er der, når 
der skal ryddes op, køres affald væk, skiftes 

radioudsendelse, så er det altså Axel. Det 
er jo helt fantastisk. Og det er jo sådan, at 
når Axel ikke er der, så opdager man, 
hvor meget han egentlig går og laver på 
Arken. Og er der i pauserne nogle, Axel 
kan lokke til at spille Wii, så er den bare 
helt i vinkel. Selv om du nogle gange får 
nogle skøre idéer, Axel, så holder vi jo af 
dig som den, du er. 
Sommer er også 'besøgstid' på Arken. 

I juni havde 
vi besøg af 
'Folke-
kirkens 
dagligstue' 
fra Bording. 
De har jo 
deres eget 
værested, 
og det lød 

til, at de havde det rigtig godt med at 
komme sammen der. Hos os fik de frokost 
og en rundvisning. Mie og jeg fortalte lidt 
om dagligdagen her på Arken og lidt om, 
hvad vi forbinder med ordet 'diakoni'. 

Cykelsku-
ret blev 
også 
indviet. 
Mie skrev 
om det i 
sidste nr. 
af Arkens 
blad, og 
her i juni 
kunne 
chefen så få lov at klippe snoren. Det var 
en festdag. 
Og når det var Henrik og Yvonne, der 
havde stået for projektet, så slipper man 
altså ikke for skæmt, så der var opsat et 
flot skilt, hvor min cykel skulle stå med 
teksten: 'Her hviler Bent s cykel, hvor man 
skal meget tæt på for at se 's cykel'.



Jegvan er igen begyndt i praktik her på 
Arken. Han har været her et halvt år 
tidligere, men er igen sygemeldt pga. 
problemer med ryggen. Indtil videre skal 
han være her til oktober. Det er mest lette 
opgaver, han tager sig af.
I juni blev det også til et dejligt besøg af 

Senior-
klubben fra 
Vorgod. De 
lagde deres 
årlige 
udflugt forbi 
Arken, så 
der var godt 
fyldt op med 
over 40 
glade 

'turister', som hørte om Arken. Der var 
selvfølgelig et veldækket kaffebord. Det 
hører med til en vellykket udflugt. Én af 
grundene til, at vi er meget glade for disse 
besøg, er, at det giver nye forbedere for os.

Sigurd Sørensen og Jens Holm fra Ølgod 
er begge 'handy-mænd'. Det lader de også 
andre få glæde af - også Arken. Så de har 
her i sommer fjernet muren omkring 

altanen 
på 1. 
sal. De 
gjorde 
det, 
inden 
den 
selv 
faldt 
ned. 
Og så 

har de muret en ny op, lige som de har 
repareret andre småfejl på murstenene. På 
billedet ses staben til morgenandagt og 
rundstykker. 
Nej, jeg må altså også nævne Mogens 
Holm. Uden dig, Mogens, ville Arken kun 

komme ud at sejle hveranden dag. Vi 
beundrer dig for, at du tager den lange tur 
fra Tarm to gange om ugen, for hvorom alt 
er, så er du ikke helt grøn længere.

Bent Larsen
Og her får Mie så lige ordet og 
fortsætter på side 10
Udflugt
Ja, der er jo allerede sket meget siden 
maj, men I skal lige høre lidt om vores 
årlige udflugt. Vi var først på Hoven 
skolemuseum, her spiste vi Charlottes 
lækre hjemmelavede burgere i den lille 
spisestue, der stod som for 50 år siden. 

Der var ikke 
megen plads, 
men når humøret 
er højt, kan meget 
jo lade sig gøre. 
Da vi var godt 
mætte, gik vi i 
skolestuen til 

undervisning. Førstelærer Mogens Holm 
underviste og overhørte en elev i fårets 
betydning som føde- og levevej i 
begyndelsen af 1900 tallet. Efter 
undervisningen kørte vi til et veteranbil-
museum, det var en stor oplevelse, 
specielt for vore mandlige deltagere. Vi så 
fine, gamle veteranbiler og store flotte 
Amerikaner-biler, og det blev 
demonstreret, at bilerne ikke kun var til 
pynt, men også kunne køre.  Dagen 

sluttede med 
grillfest hos 
Lene og Jens 
Holm. Vores 
værtspar 
ventede 20 
personer, men 
da de hørte, at 

vi kom 40 personer, var det bare helt fint, 
det kunne ikke slå dem ud. Tak til Lene og 
Jens for jeres store gæstfrihed. fort. s. 10



Struktur
Bent og jeg har 
igennem en længere 
periode prøvet at få 
mere struktur på vores 
hverdag. Struktur på 
Arken kan dog være 
rigtig svært. Man 
planlægger sin dag 
med fx samtaler, 
besøg og kontor-

arbejde, så ringer telefonen, og alt bliver 
ændret på et øjeblik. Selv om det kan være 
svært med struktur, vil vi dog alligevel prøve. 
Når det er vigtigt for os med struktur, hænger 
det sammen med, at vi ønsker at bruge vores 
ressourcer bedre og få mere kvalitet i 
arbejdet. Det skal forstås på den måde, at vi 
ikke så ofte skal afbryde det arbejde, vi har 
gang i, og dermed også kan være mere 
nærværende i samværet med vore venner og 
brugere af Arken.  Det vil vi så hermed gerne 
informere om.

Brugermøde
Som noget helt nyt har vi haft brugermøde på 
Arken. Vi synes, det er naturligt, at når noget 
nyt bliver indført på Arken, så er brugerne de 
nærmeste til at vide, hvad der sker, og 
hvorfor det sker. Vore åbningstider ændres 
på Arken. For eftertiden er der lukket fredag 
eftermiddag. Når vi har besluttet det, er det, 
for at Bent og jeg kan holde fri samme 
eftermiddag. Det betyder også, at vi er på 
Arken samtidig, og ingen af os skal være 
alene. Det er vi rigtig glade for, da det kan 
være svært at være både i kaffebaren, 
radioen og ved telefonen osv. Arken vil fortsat 
være åben mandag – torsdag kl.10 -17, 
fredag kl.10-12 + mandag og fredag aften 
kl.19 - 22. Arkens radio vil ikke være påvirket 
af ændringerne, men boghandlen vil også 
være lukket fredag eftermiddag.  Fredagstræf 
vil ikke blive ændret.  Vi havde en rigtig god 

samtale ved brugermødet og var rigtig 
glade for en god tilslutning. Tak til brugerne 
for jeres forståelse.                                                  
Frivillige medarbejdere
Vi har fået en ny frivillig medarbejder, det er 
Viggo Thorlund fra Krusbjerg. Han har lovet 
at komme på Arken hveranden onsdag 
eftermiddag. Hans Larsen, som vi alle 
kender, har lovet at være hos os den 
modsatte onsdag. Fremover har vi den 
glæde, at der altid er en frivillig 
medarbejder i kaffebaren onsdag og 
torsdag eftermiddag. Bent og jeg vil også 
være på Arken, men vi er jo ofte 
beskæftiget med strikkeklub, torsdags-
kreds, besøg, radio osv. Men nu kan vi 
være det med god samvittighed. Stor tak til 
Viggo for dit ja til vores forespørgsel om at 
være frivillig medarbejder, men også tak til 

Hans for din 
villighed.

 
Tak til jer alle, 
frivillig som 
bruger, vi var 
ingenting 
uden jer.

Sommerafslutning
I strikkeklubben havde vi besluttet at 
arrangere en lille udflugt som afslutning 
inden sommerferien. Vi var ved noget så 
dejligt som Paradissøerne. Det er et rigtig 
dejligt sted med 2 fiskesøer, skov, bål- og 
spiseplads. Et sted, der tidligere var lergrav 
og regnvandskanal. Charlotte havde sørget 
for en lækker kaffekurv med hjemmebag. 
Hun havde også  sendt en pose med 
opgaver med, så der var tid til lidt 
hjernegymnastik. Første strikkeklub bliver 
17 aug.

,



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 2011

Tirsdag 2. Møde med nadverfejring 
     v/Bent Kjøller-Hansen, Skjern  

Tirsdag 9.  Møde v/ Børge Haahr Nielsen,
      Ølgod 

Tirsdag 16. Missionsaften v/Olga og 
       Flemming Stidsen  

Tirsdag  23. Møde v/Jakob Østerby, Esbjerg

Tirsdag 30. Intet møde. Møde torsdag. 

September 2011
 
Torsdag 1. Møde sammen med LMU v/
     Dan Hessellund, Videbæk   

Tirsdag 6. Møde med nadverfejring v/
     Erik Haahr Andersen, Ribe

Tirsdag   13. Møde v/Jens Erik Christensen,
      Esbjerg 
 
Fredag   16. - søndag 18. : Kredslejr
      på Solgården v/ 
      Dan Månsson, Falster, 

Tirsdag   20.  Møde v/Jeppe Haahr Nielsen,
       Ølgod  



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

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Musikmix (G)
21.30: Tro og håb (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

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

  
  

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Musikmix v/Esther
21.30: Tankevækkeren (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

 Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Tusmørke v/
 Erik Sundgaard
18.00: Ved kilden (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

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

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Musikmix (G)
21.30: Aftenprogram (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Musikprogram v/
 Henrik og Jegvan
18.00: Ved kilden (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Musikmix v/Esther
21.30: Sange jeg kan li’ (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Sange jeg kan li’ v/
 Aase Ejsing
18.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
21.30:  Ved kilden v/Bent Larsen
22.00: Vejen gennem Bibelen (G) 

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

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: De satte spor v/
 Niels-Jørgen Østerby
18.00: Ved kilden (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Musikmix v/Esther
21.30: Allehånde (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

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

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
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: Vejen gennem
 Bibelen (G)



08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Musikspolen (G)   
18.00: Elkana's sidste rejse
 v/Esther Schmidt
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Tusmørke (G)
18.00: Elkana's sidste rejse
 v/Esther Schmidt 
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Elkana's sidste rejse
 v/Esther Schmidt
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Arken er ladet med 
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Arken er ladet med 
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Arken er ladet med 
22.00: Vejen gennem 
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Arken er ladet med 
22.00: 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/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/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/Jens Olsen
17.30: De satte spor (G)
18.00: Elkana's sidste rejse
 v/Esther Schmidt
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)



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

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Tro og håb v/Anne Mette
18.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
21.30: Ved kilden v/Bent
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

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

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Musikmix (G)
21.30: Allehånde (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Musikmix v/Esther
21.30: Tro og håb (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Musikmix (G)
21.30: Tankevækkeren (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: De satte spor v/Niels-Jørgen
18.00: Ved kilden (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

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

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Tusmørke v/Erik Sundgaard
18.00:  Ved kilden (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Musikmix v/Esther
21.30: Sange jeg kan li' (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Ny musik i Arken v/Niels-Jørgen
18.00:  Ved kilden (G)
21.30: Føljeton (G)
22.00: 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/Jens Olsen
17.30: De satte spor (G)
18.00: Elkana's sidste rejse
 v/Esther Schmidt
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Musikspolen (G)
18.00: Ny føljeton: Silas v/
 Anne Christine Serop
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Tusmørke  (G)
18.00: Silas v/Anne Christine 
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Arken er ladet med
 v/Niels-Jørgen og Knud 
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Arken er ladet med
 v/Thomas Schmidt 
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G) 

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Arken er ladet med 
 v/Erik og Jan
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Arken er ladet med 
 v/Erik Sundgaard og Jan
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Ny musik i Arken (G)
18.00: Silas v/Anne Christine
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Arken er ladet med 
 v/Bent og Jens
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Ny musik i Arken (G)
18.00: Elkana's sidste rejse
 v/Esther Schmidt
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)




