
Nu kan du høre Arkens Radio
på internettet i hele verden.
Læs mere inde i bladet.



Budget 2011

Hermed vil vi gerne kvittere med en stor 
tak for gaver på kr. 21.200,- i juli og kr. 
37.150,- i august til Arkens arbejde.
Det betyder, at vi samlet er oppe på kr. 
189.218, - i årets første otte måneder. 
Det er vi rigtig taknemmelige til Herren 
for. Vi tror på, at vi også i år skal få de 
midler, vi har brug for til at drive Arkens 
arbejde for. Der er jo rigtig meget brug 
for frivillige gaver mange steder i 
missionsarbejdet rundt omkring. 

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. 31. august............kr. 189.218





Arving
"Men når vi er børn, er vi også arvinger, 
Guds arvinger og Kristi medarvinger"
Rom 8.17.

I samme øjeblik et 
menneske omvender sig 
og kommer til tro på 
Jesus, bliver det en 
kristen. 
Et udtryk som Bibelen 
ofte bruger for en kristen 
er “Guds barn” Johannes 
siger f.eks. i 1. Johs 3.1.
”Se hvor stor en 
kærlighed Faderen har 

vist os, at vi må kaldes Guds børn.” 
Det er i virkeligheden noget stort. Har du 
tænkt på det? Når mennesker her i verden 
er børn af prominente personer, er de 
stolte af det. Det giver dem visse 
rettigheder og fortrin, og de er selvskrevne 
til visse ting. 
I endnu højere grad har du, som er et barn 
af Gud, grund til at være stolt. Paulus siger 
endda i Ef 1.6., at Gud har i sin kærlighed 
forudbestemt os til barnekår. 
Gud har bestemt, at vi skulle have det 
samme forhold til ham, som børn har til en 
fader. Lige så lidt som barn af en 
prominent person selv har gjort (eller kan 
gøre noget) for at blive det, på samme 
måde er det med et Guds barn.
Det er en fuldstændig forvandling af vores 
stand og stilling. Fra at have djævelen til 
far, har vi nu fået Gud til far. Jvf. Ap.g. 
26.18. Fra at være under Guds dom og 
vrede er vi nu blevet hans børn.” Af natur 
var vi verdens børn.”
Og nu siger Paulus altså til os her i Rom. 
8.17 "Men når vi er børn, er vi også 
arvinger. Guds arvinger og Kristi 
medarvinger.”
Børn arver deres forældre. Der er også 
andre, som kan testamentere deres formue 

til os. Det er jo sket i det virkelige liv, at 
mennesker har fået brev om, at de har 
arvet en rig slægtning, uden at de var klar 
over det.
Og det ville være en højst mærkelig 
situation, hvis det menneske så svarer, at 
det er han ikke interesseret i. 
Hvem vil ikke gerne arve. Jo, det betyder 
meget for os, og vi har svært ved at holde 
det for os selv. 
Arvesager har også ofte været årsag til 
dybe familiestridigheder. 
En sygplejerske fortalte engang, hvordan 
en familie var samlet om en døende på 
sygehuset og var midt i et voldsomt 
skænderi om, hvordan huset skulle sælges 
og tingene fordeles, inden den pårørende 
var død. Og mod alles forventning skete 
der det, at hun kom gennem komaen og 
kunne bagefter gengive næsten ordret, 
hvad de havde talt om.
Jo, her er man ivrig nok efter at få sin 
andel af arven.
Og da kan det i sandhed undre en, 
hvordan mennesker i almindelighed og 
også de kristne kan stille sig til den arv, 
som Gud har testamenteret til os.
For hvordan forholder det sig nemlig her? 
Jo, da er langt de fleste fuldstændig 
ligegyldige. 
De vil ikke engang tage imod den. 
Hvordan tror du, en advokat ville reagere, 
hvis en arving gav besked tilbage om, at 
han ikke ville have den arv. De kunne bare 
sende den til en eller anden fond. Han ville 
synes, det var en højst besynderlig 
reaktion. Men hvordan tror du, den 
himmelske advokat, vores talsmand, må 
have det, når han oplever den reaktion?
Og så er han jo ikke som en jordisk 
advokat, der bare skal ekspedere en arv,  
men han har selv fremskaffet arven med 
sit eget liv. Ja, Jesus har selv vist os det i 
forbindelse med indtoget i Jerusalem.Da 
han så byen, græd han over den---”.



Det er, som om Jesus siger til dem: "Ved 
du, hvilken arv du siger nej til?”
Nu er det sådan, at jo flere børn der er om 
at arve, jo mindre bliver der til hver. Men 
sådan er det ikke med den himmelske arv. 
Der er det faktisk lige omvendt.  Jo flere 
der er om at arve, jo mere bliver der til 
hver. 
Er vi børn, er vi også arvinger.
Det næste, vi skal lægge mærke til i Rom. 
8.17, er, at vi er “Kristi medarvinger.” Vi 
arver altså sammen med Jesus. Det, som 
er sket med ham, skal ske med os. Han 
opstod som en førstegrøde af de 
hensovede.
Det, vi må tænke og forestille os om denne 
arv, er altså vist os i Jesu opstandelse. 
Vi er hans medarvinger, og han har i sit 
eget liv vist os, hvad der venter os. Og 
uden for det er vi overladt til fantasi og 
virkelighedsfjerne forestillinger om denne 
arv -  det evige liv.
Som Guds børn har vi allerede del i denne 
store arv. 
Vi har så at sige fået forskud på arven. 
”I ham har vi fået en arvelod.”
(Ef 1.11). 
Videre skriver Paulus i samme brev, at vi 
er blevet beseglet med Helligånden, som 
er pant på vor arv. Denne arv hænger nøje 
sammen med syndernes forladelse
(Ap.g.26.18).
--Arvelod sammen med dem som er 
helligede ved troen på mig.”Hele arven er  
ikke blevet udbetalt endnu, men,. siger 
skriften: ”Den er gemt i Himlen til 
jer”.(1.Peter 1.4)
Den del af arven, der hedder syndernes 
forladelse, har vi allerede fået udbetalt. Det 
er ikke småting, det drejer sig om. Han har 
allerede kundgjort os, hvad det er, vi arver: 
Evigt liv i Himlen sammen med Jesus.

Bent Larsen

Boganmeldelse

 ”Fra tropehat til 
iPad”.
En nyudgivelse i 
anledning af 
hundrede års 
missionshistorie 
med tilbageblik om 
Luthersk Mission 
som sendemenig-
hed, men også om 
visioner, der er 
fremadrettede.
Vi bliver i bogen mindet om, at mission er 
opgave og tjeneste, først og fremmest for
missionæren, der rejser ud, men også, at 
det bringer ansvar til sendemenigheden. 
Men et tilbageblik vidner også om, at 
velsignelsen rækker begge veje.
De mange år har også været med til at 
inspirere hjemmemenigheden og til at 
holde os åndeligt vågne.
Vi bliver også mindet om, at der følger 
menneskelige omkostninger med ved at 
følge Guds kald, men det er også godt at 
blive mindet om, at kaldet bærer, også når 
der kommer modgang med sygdom - eller 
spændinger i forhold til kirke og ledelse.
De små glimt fra missionærernes dagbøger 
er med til at højne bogen og fører os ind i
missionærens hverdag og de opgaver, de 
er betroet. Det er vigtigt for hjemme- og 
sendemenigheden, at vi er vel orienteret 
om vore missionsmarker, for at vi kan leve 
med i missionens store sag.
Når det gælder fremtiden, må vi holde det 
fast, at så længe Guds menighed er her på 
jorden, lyder Guds kald både til ydre- og 
hjemmemission.
Bogen koster kr. 150.-

Mogens Holm



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 3023 0027. Åben man.-fre. kl. 
13.00-17.00. Lørdag kl. 10.00-12.30

6

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

'Fjordens Anlæg' har solgt 
firmaet. Kunne du tænke dig at 
blive den næste annoncør her i 
bladet? Kontakt os.



For et stykke tid 
siden drillede 
computeren i radio-
studiet mig igen. 
Den ville hverken det 
ene eller det andet. 
Det sker en gang 
imellem. Jeg 
prøvede - med mine 
ringe evner til den 
slags - at få den til at 

makke ret. Ikke tale om. Så måtte jeg give 
op og bruge computeren i forkontoret. Det 
kan gå an i nødstilfælde, men er mere 
tidrøvende. Næste morgen meddelte Bent 
mig kort og godt, at nu havde jeg været i 
Arken for længe. Jeg vidste ikke, hvad 
han mente, men så viste han mig, hvad 
der stod på skærmen vedr. musik-
kartoteket, som den ikke ville vise mig 
dagen før. Der stod: ”Versionen blev 
oprettet kl. 02:00 d.1.januar 1601”. 
Jamen dog.

Somme tider undrer jeg mig over, at nogle 
af de gamle salmer og sange stadig 
synges med stor glæde i vore 
forsamlinger – ganske vist i en nyere 
sprogdragt, men alligevel. Tænk bare på 
Grundtvigs ”Nu falmer skoven” fra 1844 
eller M. Claudius' ”Vi pløjed’, og vi så’de” 
fra 1782. Vi bruger endnu verslinjer fra 
disse to sange som bordvers. Eller jeg kan 
nævne C.J.Boyes dejlige efterårssang 
”Dybt hælder året i sin gang” fra 1833 
samt Ingemanns lille sang ”I sne står urt 
og busk i skjul” fra 1831. Så tænker jeg 
på, om de sange, der bliver skrevet i disse 
år, mon også bliver sunget om flere 
hundrede år.

I tresserne var der en sanggruppe, der 
kaldte sig ”The Beatles”. De var uhyre 
populære dengang, og én af dem 
erklærede i ungdommeligt hovmod, at de 
var mere populære end Jesus. Mon det 
også gælder om 2000 år?

I den forbindelse kan jeg ikke lade være at 
henvise til Apostlenes Gerninger 5, 38 og 
39: ”…..For hvis dette er menneskers 
forehavende eller værk, falder det fra 
hinanden, men er det fra Gud,  kan I ikke 
fælde dem.  Kom ikke til at stå som 
mennesker, der kæmper mod Gud”.   
I min gamle Bibel står der: ”Vogt jer, at det 
ikke skal vise sig, at I kæmper mod Gud”. 
 -   Gud lader sig ikke spotte.

Du Ånd fra kirkens første tider, 
lad vægtere på muren stå, 
som, medens det mod natten lider, 
tør uden frygt i striden gå,
som vækker verden med din røst 
og bringer hjerter himmelsk trøst.

Send ud i verden store skarer 
af kærlighedens sendebud,
beskærm du dem i alle farer 
og nedbryd Satans magt, vor Gud.
Dit navn lad herliggjort os se. 
Dit rige gro. Din vilje ske.

  C.H. von Bogatzky 1750



I september havde vi fint besøg af Kristen-
demokraterne. De havde i forvejen kontaktet 
os og spurgt, om de måtte komme på besøg 
den 8. sept. og det måtte de naturligvis. Et 
tv-hold fra tv2 var med og optog besøget, 
som der blev sendt et glimt fra i 22- 
nyhederne om aftenen. Per Ørum og Merete 
Mogensen fra Skjern var blandt gæsterne. 
Brugerne på Arken kunne stille spørgsmål 

og komme 
med kom-
mentarer 
til dem, og 
det var der 
mange, 
der benyt-
tede sig af. 
Det var en 
spænden
de efter-

middag. Desværre var det ikke nok til, at de 
kom i folketinget. Men det var i alt fald ikke 
vores skyld. Nogle af brugerne fortalte dem, 
at uden Arken havde de ikke overlevet, og 
de sagde rigtig mange pæne ord om Arken. 
Det var dejligt at lytte til som leder på Arken i 
over 20 år. 
Som noget nyt kommer Viggo Thorlund 
hveranden onsdag eftermiddag og er i 
kaffebaren. Den anden onsdag er Hans 
Larsen der fast. Det er vi simpelthen rigtig 
glade for. 
Hans Lar-
sen har jo 
været fri-
villig i al 
den tid, 
Luthersk 
Mission 
har haft 
Arken, så 
han er 
godt kendt med det hele og har det fulde 
overblik. Viggo Thorlund har fulgt med i 
Arkens arbejde i mange år, og fra sit job 

som fængselsbetjent i mange år er han 
vant til at have med mennesker at gøre. 
Og det mærker vi tydeligt. Selv om han 
kun har været her et par måneder, er han 
allerede kendt med flere af vore brugere, 
og de har tillid til ham. Det betyder, at Mie 
og jeg har mulighed for at lave andre ting 
onsdag eftermiddag. Det kan være besøg, 
forberedelse eller opgaver på kontoret. 
Så en stor tak til jer to. 
Siden sommerferien har vi haft lukket 
fredag eftermiddag. Brugerne har vist stor 
forståelse for det og taget godt imod det. 
Der er altid åben fredag aften, hvor vi har 
kaffebar eller fredagstræf. Det er som 
regel godt besøgt.
Webradio
Som noget helt nyt og simpelthen 
fantastisk, så kan hele verden nu lytte til 
Arkens Radio. For nu kan alle finde os på 
internettet. Bor du uden for Arkens Radios 
sendeområde, som er ca. 30 km., så kan 
du finde os og lytte til os på nettet. Hvis du 
har adgang til internettet, så gå ind på 
www.arkenesbjerg.dk og klik på én af de 2 
knapper under 'Webradio', så skulle du 
kunne høre Arkens Radio. Det er sådan, 
at du kun kan høre det samtidig med, at vi 

sender. Program og sendetider kan du 
finde på side 12-15 her i bladet. Vi vil rigtig 
gerne høre fra jer, der prøver det, for vi 
synes, det er rigtig spændende og 
fantastisk, at det kan lade sig gøre. 

Klik
her

eller
her





Fredagstræf.
Arken blev i år pyntet 
flot op til høstfest ved 
september måneds 
fredagstræf.  Flere af 
vore gæster havde 
forskellige ting med, 
som symboliserede 
høst. Charlotte lavede 
en lækker festmiddag, 
og Mogens sørgede for 

underholdningen med en høstquiz.  Aftenens 
program var frie vidnesbyrd og sang og spil 
ved Henrik Jønsson samt Britta og Polle. Vi 
sang både nye og gamle høstsange og 
salmer. Det var bare festligt og godt.                                                                                                   
I oktober måned bliver det Ølgod mandskor, 
der kommer til at stå for aftenen, det glæder 
vi os til.
Arken er næsten én stor fest. 
Inden for den sidste 
måned har vi holdt ikke 
mindre end tre 
fødselsdage. Hansine, 
Herbert og Aase har haft 
fødselsdag og ønsket at 
fejre dagene sammen med 
os. De har serveret både 
pålægsfade og lagkage for 

os, 
vi 
har spist, sunget og 
holdt taler. Det er 
bare hyggeligt. Det er 
så dejligt, at nogle 
har 
lyst til 

at holde deres fødselsdag på 
Arken, men hvorfor dog 
egentlig ikke også det. På 
Arken er vi jo som en stor 
familie, vi bruger rigtig mange 
timer i hinandens selskab, vi 

deler glæder, sorger og hverdagens små 
og store begivenheder med hinanden, så 
hvorfor ikke også fest. Mange tak til jer alle 
tre. 

Film eftermiddag.
Den 21. september havde vi film 
eftermiddag. Bent havde klippet nogle 
videoer sammen fra 1991 og næsten frem 
til nu. Det var ret sjovt at se, hvordan det 
var engang, hvordan hverdagen, væggene 
og menneskene har ændret sig til i dag. 
Ligheden fra dengang var bl.a. kaffe, kage, 
bibeltimer, sang og musik. Ja, vi synger 
stadigvæk de samme gamle gode sange, 
men selvfølgelig også nogle lidt nyere. Så 
er der menneskene. Nogle af dem er væk 
af forskellige grunde, men der er faktisk 
også stadig nogle af ” de gamle” tilbage. 
Det må være det, man kalder trofasthed i 
lang og tro tjeneste. 

Humor en vigtig ingrediens. 
Der er bare nogle mennesker, der altid er til 
sjov og ballade, og det kan udarte sig vildt 
forskelligt, men det er altid for at gøre 
andre glade, forskrækkede eller bare for at 
skabe en god stemning. Her på Arken har 
vi rigtig mange af den type, og helt ærligt: 
de ville være svære at undvære, det er 
dem, der gør livet sjovt. Efter film- 
eftermiddagen blev jeg kaldt ud til en meget 
alvorlig samtale, ja, jeg troede virkelig, det 
var alvorligt, men så fik jeg blomster og et 
kort, hvor der stod ”slap af og nyd dit otium” 
underskrevet ”de tre tossede piger”. 
Hvordan jeg skal tolke kortet, ved jeg ikke, 
men efter ansigterne at dømme var 
situationen ikke så alvorlig. 
Tak til Vera, Kirsten og Charlotte.

,



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

Oktober 2011

Tirsdag  04. Møde med nadverfejring
  v/ Eigil Ditlevsen, Videbæk 

Tirsdag 11. Missionsaften - ydremission
  100 år. Ruth og Philip Bach-
  Svendsen, Esbjerg
   

Tirsdag  25. Fællesmøde. 
  v/Bent Larsen
  Indsamling til og forbøn
  for kredsen

November 2011
 
Tirsdag 01. Fællesmøde med nadver-
  fejring. V/Dan Hessellund
  Videbæk  
Tirsdag 08. Møde med bedemøde
  v/Jørgen Enevoldsen
  Ølgod
Lørdag  19.  kl. 13.30: Bibeldag v/
  Carsten Hjort Pedersen,
  Hillerød
  Aftensmad kl.17.30
Tirsdag 22. Møde med plads til
  vidnesbyrd v/Jørgen
  Enevoldsen, Ølgod
Tirsdag  26. Intet møde



08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
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: 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: 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 (G) 
21.30: ? (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: Aftenprogram
 v/Esther Schmidt
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: Interview med Per og
 Anna Grethe Kristensen
21.30: Aftenprogram (G)
22.00: Musik og 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: Musik og 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: 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 (G)
21.30: Allehånde (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

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

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: ?
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: 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 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: Ny musik i Arken (G)
18.00: 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: Arken er ladet med
 v/Niels-Jørgen Østerby
 og Knud Vestergaard 
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

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

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Arken er ladet med
 v/Bent Larsen og
 Jens Fredensborg 
22.00: 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
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/Jens Olsen
17.30: De satte spor (G)
18.00: Silas v/
 Anne Christine Serop
21.30: Guds ord er levende (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: 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
17.30: Tro og håb v/
 Anne M. Baggesgaard
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: ?
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
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
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

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

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
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: Musikmix v/
 Esther Schmidt
21.30: ? (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: Musikprogram
18.00:  Føljeton (G)
21.30: Ved kilden (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Musikmix (G)
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 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: Interview med Per
 og Anna Grethe (G)
21.30: Sange jeg kan li' (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: 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: Musikspolen (G)
18.00: Silas v/Anne Christine
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkryddern
 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: Musikprogram (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/
 Finn Andersen
 og Thomas Schmidt
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

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

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

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




