
Arken har fået 
nyt kontonummer. 

Det skal bruges fra 
1. januar 2023, 
hvis du ønsker 
skattefradrag 
for din gave.

Læs mere inde i bladet 
på side 7



En stor tak for gaver, store som små i 
august, september og oktober 2022.
I august blev det til kr. 23.538,-. I 
september til kr. 22.267,- og i oktober til kr. 
41.167,-. Det betyder, at vi lander på kr. 
282.528,- den 31 oktober 2022.
Det betyder, at vi er kommet bagud med 
budgettet, og det kan skyldes flere ting. Jeg 
tænker på stigende energipriser og hele 
usikkerheden omkring fremtiden. Men vi er 
fortrøstningsfulde til Gud. Han har sørget 
for os indtil i dag. 
Tak til jer alle for medleven, forbøn og 
støtte. Og tak for en god 'julegave'.

Bent Larsen

Budget for 2022.........................kr. 655.000
Tilskud fra fonde m.m...............kr. 045.000
Huslejeindtægter.......................kr. 140.000
Gavebudget.................................kr.470.000
Gavebuget pr mdr. måned........kr. 039.000
Gaver pr. 31. oktober ...............Kr. 282.528



Èn søstjerne fra eller til?
Forleden læste jeg en andagt i Arkens Ra-
dio med ovenstående overskrift. 
Det gjorde stor indtryk på mig.
Det var fra andagtsbogen 'Nærmere', skre-
vet af Asbjørn Kvalbein.
Han skriver i andagten: "Langs stranden ud 

til et af de store ocean-
er gik en ung mand. 
Stormen havde været 
kraftig, og en masse 
søstjerner var blevet 
skyllet op på land. Dér 
ville de Iøbet af kort tid 
dø. Den unge mand 
gik langt og længe. 
Alle de søstjerner, han 
kunne få fat I, tog han 
op og kastede ud I 
havet, som villigt tog 

imod.
En ældre mand kom gående. I sin uen-
delige nøgternhed sagde han: "Hvorfor gør 
du det? Det hjælper ikke alligevel. Hvad 
betyder de få I forhold til de mange, som du 
ikke kan hjælpe?
Da svarede den unge mand, mens han 
kastede endnu en søstjerne ud i havet:
"Det betyder I hvert fald noget for denne 
her"! 
Historien, der fortælles af Georg S. Geil, får 
nogle klare pointer frem: 
“Kan vi ikke hjælpe alle, kan vi i det mindste 
hjælpe nogle.Vi bør hjælpe dér, hvor vi er. 
Og for den ene, vi hjælper, kan omsorgen 
betyde uendelig meget.
Når hele verdens nød rykker ind på os, nyt-
ter det ikke at engagere sig i alt. Men det er 
overkommeligt at bryde sig om den hjæl-
peløse søstjerne lige foran en. Der er nogle 
søstjerner lige foran dig. Vis dem omsorg 
og giv dem en hjælpende hånd."
Så langt Asbjørn Kvalbein.
Det har også været en vejviser for mig i min 

gerning på Arken.
Der er rigtig mange, der har brug for hjælp. 
Vi kan ikke hjælpe alle, og det kan være 
meget svært at prioritere, hvem der har 
mest brug for tid og hjælp. 
I Guds øjne er alle lige værdifulde og el-
skede. Han kan og vil hjælpe alle. Men vi, 
hans tjenere, er begrænsede. Derfor må vi 
bede om visdom til at hjælpe dem, som har 
mest brug for det.
Her er det stort at tænke på mandens svar: 
"Det betyder i alt fald noget for denne her"!
Trygve Bjerkrheim har skrevet en fantastisk 
sang, som jeg holder rigtig meget af. Den 
hedder 'Jesus tar sig af den ene.'
I vers ét lyder det:
Jesus tar sig af den ene,
som om ingen andre var.
Han har tid til dig, når andre
tid og time ikke har.'
Når hele verdens nød rykker ind på os, nyt-
ter det ikke at engagere sig i alt. Men det er 
overkommeligt at bryde sig om den hjæl-
peløse søstjerne lige foran en. Der er nogle 
søstjerner lige foran dig. Vis dem omsorg 
og giv dem en hjælpende hånd. Og Herren 
vil velsigne dig.
Uden tvivl kender du også én eller flere, 
som har brug for hjælp og omsorg. 
Vis dem kærlighed og hjælp dem. 
Så følger du Jesu eksempel. Han havde øje 
for den ene. Læser du evangelierne igen-
nem, så finder du rigtig mange eksempler 
på det. En blind mand, der sad I sin ensom-
hed ved vejen til Jeriko. En synderinde, der 
fandt vej til farisæren Simons hus, en 
kvinde,der havde lidt af svære blødninger I 
mange år. 
Jesus så dem og hjalp dem.
Det er et kald til os i dag. 
Og det er også vort kald og opgave på Ark-
en.
Med ønsket om en velsignet jul til alle.

Bent Larsen



I mange år har jeg haft den glæde at 
høre til besætningen på det gode skib 
Arken, Strandbygade 40 i Esbjerg. Min 
rolle om bord har nok været af en ret 

beskeden 
størrelse. Måske 
noget som kan 
lignes med en 
dæksdreng eller 
letmatros. Jeg 
har været glad 
for at være hyret 
af Arken. 
Ombord er der 
altid en venlig og 
positiv 
atmosfære, altid 

føler man sig velkommen.

Min rolle har været at lave Musikspolen, 
som bliver sendt i radioen en gang om 
måneden. Mit valg af sange knytter sig 
ofte til kirkeårets højtider og f.eks. også 
årets sange i øvrigt. Om efteråret ”Nu 
falmer skoven”  - om vinteren ”Her vil 
ties her vil bies” og om foråret ”Nu 
blomstertiden kommer”  osv. Kristne 
sange og salmer er vigtige som 
forkyndelse af evangeliet om frelsen 
ved troen på Jesus. Luther skrev flere 
salmer. Han mente kristne salmer, som 
forkyndte Guds Ord, var meget vigtige. 
Sangene kunne lukke op for Ordet, 
berede Ordet vejen til menneskers 
hjerter.

Jeg synes at modet i dag, til at forkynde 
budskabet om frelsen og fortabelsen, 
ofte er svag. Jeg tror, mange forkyndere 
er bange for at vække anstød hos 
mennesker, hvis de taler om 

fortabelsen, om at vi er syndere, som 
skal omvende os. Salmer og sange kan 
forkynde budskabet uden at mennesker 
føler sig ramt. På en opbyggelig måde 
kan en salme fortælle, at du skal 
bekende din synd for Jesus og derefter 
er det, du har gjort, sagt eller tænkt, 
tilgivet dig. Vi har mange sange og 
salmer, som har en klar forkyndelse og 
som bliver fremført på en god melodi. Det 
er musik, der er mission i. Jeg har en 
halv time til mit program, og jeg vil gerne 
knytte nogle ord til hver sang, det betyder 
at der almindeligvis er plads til 5 – 6 
sange.

Jeg synes, vi i vore sammenhænge, vore 
kristne fællesskaber, er priviligerede, 
fordi vi har en meget stor sangskat at 
øse af. Sange og salmer der siger os 
noget om troen, frelsen, nåden og 
syndernes forladelse. Ja! Vi skal synge 
evangeliet om Jesus.
Der er megen fin poesi i mange af vore 
salmer og sange. Lad mig her til sidst 
fremhæve en salme og specielt det 
sidste vers. Der er Brorsons ”Den 
yndigste rose er fundet”. Nu kan man jo 
påstå så mange ting, men jeg mener det 
sidste vers i denne salme, er det fineste 
poesi, der er skrevet på dansk.

Lad verden mig alting betage,
lad tornene rive og nage,
lad hjertet kun dåne og briste,
min rose jeg aldrig vil miste!
                                                                                     



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

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

* Tilbud gives
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Kontakt Finn
Løvlund på
Flp@soemandsmis-
sionen.dk



Arkens radio i over 39 år.
Det er ikke til at tro, 
men Esther Schmidt 
har lavet radio i mere 
end 39 år i Arkens 
Radio. 
1. maj næste år kan 
Arkens Radio fejre 
40 års jubilæum. 
Én af dem, der var 
med fra begyndel-
sen, er Esther 
Schmidt. 
I, der lytter til Arkens 
Radio, kender 

hendes stemme. 
Tænk at have været aktiv i så mange år. 
Der er blevet fundet mange sange og 
artikler fra andagts bøger, både på tysk og 
dansk. For Esther har årstiderne og 
højtiderne også fyldt rigtig meget i hendes 
programmer, som mange har lyttet til med 
stor glæde. 
Esther, jeg vil meget gerne her i bladet sige 
dig en kæmpe stor tak for din gerning på 
Arken. Det er jo ikke bare radio, for du har 
jo også gennem tiden lavet rigtig mange 
andre ting for Arken. For bare at nævne 
nogle: Læse korrektur på Arkens blad, 
skrevet til spalten 'fra mit vindue', skrevet 
radioprogrammet ind i bladet og mange 
andre opgaver gennem  de 32 år, jeg har 
arbejdet sammen med dig. 
Jeg har bedt Esther om at skrive et lille 
stykke til bladet om hendes tid i radioen, og 
den kommer her:

Esther skriver:
Så er det blevet tid for mig til at overlade 
mit frivillige job til andre og nyere kræfter.
Bent har bedt mig om at skrive lidt om min 
tid i Arken, og jeg prøver.
Som mange sikkert ved, begyndte Arkens 
Radio med radioudsendelser i 1983.

Studiet var dengang i den fhv. ejers private 
hjem, og alt blev optaget på kassettebånd.
Der er sket en stor udvikling siden, også 
hvad det angår.
Jeg indtalte nogle få og små udsendelser 
dèr i begyndelsen af 1984 og senere ½ 
time om måneden, første gang den 
31.7.84, hvor jeg fortalte om en tur til 
Slovakiet.
Dengang var det besværligt at få lov til at 
komme ind i det land, men det lykkedes, 
og vi besøgte nogle pennevenner, jeg 
havde. Jeg har faktisk gemt kassette-
båndet fra 1984.
Efter at Luthersk Mission i 1988 købte 
både hus og studie i Strandbygade, 
fortsatte jeg med nogle få radioud-
sendelser, der senere blev til mange. 
Udover radioarbejdet  har jeg også hjulpet 
med noget arbejde ved computeren, f.eks. 
ved at skrive sange ind 
i musikkartoteket, når vi fik nye CD'er. 
Desuden har jeg skrevet artikler og radio-
programmer til Arkens blad og indtil sidste 
år også læst korrektur på bladet.
I 1990 blev jeg enke og skulle søge 
arbejde. Det var så godt som umuligt at få. 
Så spurgte jeg de pågældende 
myndigheder, om jeg kunne komme i nogle 
måneders arbejde i Arken, og det fik jeg 
lov til. Da den tid var gået, spurgte Bent 
mig, om jeg ville fortsætte som frivillig. Det 
sagde jeg med glæde ja til, og arbejdet i 
Arken har givet mig så meget godt. Stor 
tak til Bent for både alvor og spøg og en 
lige så stor tak til Mie for dine strålende 
øjne og smil og dit hjertelige 
”velkommen”, når jeg ankom.
Samtidig også en stor tak til jer i kaffestuen 
for søde smil og opmuntringer 
og småsnak  de få gange, jeg dukkede op 
der eller i gården, når det var solskin og 
varmt. Jeg vil komme til at savne jer alle 
rigtig, rigtig meget.



Gud med eder, til vi ses igen.
Han jer lede og opholde,
trygt I dvæle bag hans skjolde,
Gud med eder, til vi ses igen.
Til vi atter ses, til vi mødes,
til vi ses for tronens fod,
til vi atter ses, til vi mødes.
Gud med eder, til vi ses igen.

Kærlig hilsen, Esther.

Kontorplads
Den nye præst i Vesterhavskirken - Kasper 
Drejer - har fået kontor på Arken. Kirken har 
lejet et kontor på 1. sal. 
Det har vi alle megen glæde af. Kasper 
kommer kl. 08.00 og er med til morgen-
andagt, bøn og rundstykker, inden vi hver 
især går til vores daglige opgaver. Der bliver 
snakket på livet løs, og jeg oplever, at vi 
supplerer hinanden godt og kan være med 
til at opmuntre hinanden i tjenesten.
Lige nu foregår der en gennemgribende 
renovering af kontoret, som han deler med 
sømandsmissionær Finn Løvlund. Det er jo 
over 30 år siden, der rigtig er gjort noget ved 
kontoret, så nu kommer det til at være et 
godt sted at være. Ingenting er jo gratis, så 

Kasper og Malene skulle holde et 
fredagstræf for os, hvor de fortalte om deres 
liv, kald og tjeneste. En fantastisk aften. De 
er i øvrigt blevet forældre til en dejlig dreng.

Ny bankkonto til Arken

Pga. ny regler fra Told og skat skal Arken 
have en bankkonto, der er tilknyttet 
Luthersk Missions cvr-nummer for at 
Arkens givere kan fratrække gaven i skat. 
Det betyder, at vi har været nødt til at 
oprette en ny bankkonto for Arken, som 
du skal bruge fremover fra 1. januar 2023, 
hvis du ønsker skattefradrag for din gave. 
Det nye kontonummer, du skal bruge fra 
januar 2023 for at give en 
fradragsberretiget gave til Arken er:
Danske Bank
Reg. nr. 9570
Kontonummer. 13524904
Desværre kan vi ikke nå at få mobilepay 
tilknyttet, så du kan give gaver til Arken 
over mobilepay. Håber, det er på plads til 
næste gang, Arkens blad udkommer. 
Ellers følg med på vores hjemmeside: 
arkenesbjerg.dk. Eller ring til Arken på 
tlf. 75138989, hvis du har spørgsmål.
De girokort, der har fulgt med Arkens 
blad, kan heller ikke bruges fra januar 23, 
hvis du ønsker fradrag for gaven.
Men en rigtig stor tak til jer alle for gaver, 
forbøn og støtte til Arken.
Som det kan ses på forsiden af bladet, så 
søger Arken en ny leder fra sommeren 
2023. 
Jeg har valgt at stoppe som leder på 
Arken efter 32 år på posten. Bliver 
folkepensionist til sommer 23 og tænker, 
at så  var det den tid. 
Jeg skriver mere i næste nummer af 
bladet.
Her sidst i november havde vi et 
fantastisk fredagstræf, hvor Erik 
Sundgaard fortalte om Brorsons liv og 
salmer. Stor tak til dig Erk. Du gav os alle 
en rigtig god aften.
Med ønsket om en glædelig julehøjtid til 
jer alle.

Bent Larsen



Årstiderne:
Vi har haft et dejligt 
efterår, vejret har 
bare været lunt og 
godt det meste af 
tiden.
De hårde 
efterårsstorme er vi 
blevet skånet for, 
men så ændrede det 
sig, og det er blevet 
rigtigt koldt.

Vi skal spare på varmen som alle andre, 
men hjertevarmen er intakt på Arken, og vi 
har det rigtig godt.

Julehygge:
Vi er begyndt med lidt før julehygge i 
kaffestuen.
Vi flyttede kreativ ind i kaffestuen i 
mandags, dels fordi vi var lidt 
underbemandede, men så kunne alle også 
være med. Dem, der ikke havde lyst til det 
kreative, kunne så være med til at sprede 
hygge.
Det blev til både dekorationer, stjerner og 
duft af gran, sang og andagt, en god 
eftermiddag.
Udgangspunktet var, at vi var 
underbemandede, men det endte med at 
der var lige så mange frivillige, som der 
plejede at være. Jeg føler, vi på Arken 
bliver så velsignet af de frivillige, vi har 
tilknyttet, TAK for jeres store omsorg for 
os.
De næste mandage kommer de kreative 
juleforberedelser igen til at være i 
kahytten.
Gunhild, Inge Marie og Astrid har planer 
om kranse, juledekorationer og måske lidt 
julebag, vi må se hvad der sker :-)

Julefest:
I år skal vi igen holde julefest på Arken, det 
glæder vi os meget til.
Sidste år nåede vi lige nøjagtig at 
planlægge og købe ind til festen, da Mette 
Frederiksen igen lukkede Danmark ned. 
Det var vi alle meget kede af, vi havde 
sådan glædet os til igen at kunne være 
forsamlet og fejre julehøjtiden med alt, hvad 
den bringer af glæde og forventning. 
For flere af vores brugere er det den eneste 
julefest, de kommer til, så det var trist. 
Men i år er det helt anderledes, der er styr 
på coronaen . Alle, som er udsat,  ældre, 
syge eller ønsker vaccine, er nu 
vaccinerede og har fået booster vaccine, så 
vi er helt trygge ved situationen.
Nu glæder vi os til julefesten.

Boghandlen:
Margit, Dorit og Birgit har julepyntet 
vinduerne i boghandlen. De har fundet den 
store julekasse frem og bestilt mange gode 
nye varer hjem til julehandlen,
Bøger, andagtsbøger, julemusik, julehæfter, 
nips og meget andet, så de er helt klar, når 
du kommer forbi.
“Sorrig og glæde vi vandre til hobe”, synger 
vi i en salme af Kingo.  
Den side oplever vi også her på Arken. Vi 
har netop mistet en af vores  trofaste 
brugere til ALS, 61 år gammel.  Det har 
været rigtig svært, vi sidder nu tilbage med 
mange gode minder og var enige om, at det 
blev et på gensyn.



ARKENS KONTAKTCENTER
Strandbygade 40
6700 Esbjerg
Tlf. 7513 8300/7513 8989
Hjemmeside: arkenesbjerg.dk
E-mail: arken@arkenesbjerg.dk

Bank: Faster Andelskasse
Reg. Nr. 5958
Konto: 1006299
MobilePay: 57213
Bank fra 1. januar 2023:
Danske Bank
Reg. nr. 9570
Kontonr. 13524904

ARKENS BOGHANDEL
Tlf. 7513 8989
arkensboghandel@esenet.dk

ARKENS RADIO
Tlf. 7513 8989
arkensradio@esenet.dk

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. Derudover er der ca. 50 
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 MobilePay
Arkens leder er Bent Larsen.

I år er det 100 år siden at Husandagtskalenderen udkom første gang. 
Denne udgave er en helt særlig jubilæumsudgave, men indholdet er det 
samme, som i den klassiske udgave.
Selv om kalenderen har 100 år bag sig, er indholdet nyt og aktuelt hvert 
år. Andagterne er skrevet af 365 forskellige skribenter fra det kirkelige 
landskab, som hver har skrevet en andagt ud fra de to bibelvers i 
Løsensbogen.
Andagtsbogen er bygget op som en kalender, så du hver dag kan rive en 
side ud og læse dagens andagtsstykke.
I 2009 skrev anmelderen i Kristeligt Dagblad om Husandagtskalenderen: 
»Ikke mindre end et scoop for travle troende og tvivlende.«

Kan købes i Arkens boghandel.
Pris: kr. 229.95

Julemagasinet 24:12 er et lækkert og imødekommende blad, som griber fat i 
julens indhold og fortæller den gode historie om mennesker, livet og troen på 
Gud.

Mange menigheder, sogne og foreninger har i flere år brugt julemagasinet 
24:12 til uddeling op til jul, f.eks. til julemarkeder, kirkekoncerter, ældremøder 
og ikke mindst juleaften, hvor mange mennesker har tradition for at gå i kirke. 
Magasinet egner sig også til at dele ud blandt venner, familie, kolleger og 
naboer. I 2020 nåede magasinet ud til mere end 17.000 mennesker.
Kan købes i Arkens boghandel.
Pris: kr. 49.95



09.00: Morgenkrydder
09.30: Esbjerg-historier
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier   (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Allehånde 
 v/Esther Schmidt
19.30: Vejen gennem
 Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Oplæsning af
 Ny Testamente
18.00: Allehånde (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen 
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Guds ord er levende

v/Hans Erik Nissen
19.30: Vejen gennem
 Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Musikprogram
 v/Mie Sundgaard
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem
 Bibelen (G)

    

09.00: Morgenkrydder
09.30: Oplæsning af NT
18.00: Hverdagskristen (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
19.30: Vejen gennem
 Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Musikspolen
 V/ Jens Erik Christensen
18.00: Musikspolen (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem
 Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
 Esbjerg-historier
09.30: v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Lidt af hvert 
 v/Dan Petersen
19.30: Vejen gennem
 Bibelen (G)

09.00:  Morgenkrydder 
09.30: Oplæsning af NT
18.00:  Lidt af hvert (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00  Morgenkrydder
09.30: Tusmørke
 v/Erik Sundgaard
18.00  Tusmørke (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Esbjerg-historier
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Hverdagskristen
 v/Anette Ehmsen
19.30: Vejen gennem
 Bibelen (G)

09.00: Julemusik 
09.30: Julemusik
18.00: Julemusik
18.30: Julemusik
19.00: Sange fra arkivet
 v/Dan Petersen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00:  Morgenkrydder 
09.30: Oplæsning af NT
18.00:  Sange fra arkivet (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00  Morgenkrydder
09.30: Israels historie
 v/Vagn Juhl og Per Nørdam
18.00  Israels historie (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)



09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview
 v/Bent Larsen
18.00: Guds ord er levende (G) 
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden (G)
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)
 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Judit’s halve time
 v/Judit Hansen
18.00: Guds ord er levende (G) 
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden (G)
19.30: Vejen gennem Bibelen 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton
 v/Birgit Jepsen
18:00: Arken er ladet med
 V/Erik Sundgaard, Helena
 Kjøller-Rasmussen og Jan
 Jørgensen
 
22.00: Vejen gennem
 Bibelen 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 V/David Christensen, Claus
 Aaskov og Thomas Schmidt

22.00: Vejen gennem 
                Bibelen (G) 

09.00: Musikprogram 
 v/Dan
09.30: Lørdagshjørnet v/L. Breum
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 04
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

09.00: Boghjørnet
 v/Birgit Jepsen
09.30: Lørdagshjørnet v/
 Henning Hansen
18.00: Boghjørnet (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 11
18.00: Judit’s halve time (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

09.00: Musikprogram 
 V/Dan Petersen
09.30: Lørdagshjørnet v/L. Breum
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 18
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

09.00: Julemusik 
09.30: Julemusik
18.00: Julemusik
18.30: Julemusik
19.00: Mødereportage

Søn. 25
18.00: Julemusik
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton
 v/Birgit Jepsen 
18.00: Arken er ladet med
 v/Jens Fredensborg og 
 Bent Larsen
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G) 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Judit’s halve time
 v/Judit Hansen
18.00: Guds ord er levende (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen

v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden (G)
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview
 v/Bent Larsen
18.00: Guds ord er levende (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen

v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden (G)
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview
 v/Bent Larsen
18.00: Guds ord er levende (G) 
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden (G)
19.30: Vejen gennem Bibelen 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen

18.00: Arken er ladet med
 Båndet
22.00: Vejen gennem 
                Bibelen (G) 

 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen

18.00: Arken er ladet med
 Båndet

22.00: Vejen gennem 
                Bibelen (G) 

 

09.00: Tilbageblik v/Bent
 Larsen
09.30: Lørdagshjørnet v/
18.00: Tilbageblik (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 01
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokalt



09.00: Morgenkrydder
09.30: Esbjerg-historier
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier (G) 
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte 
19.00: Hverdagskristen
 v/Anette Ehmsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Oplæsning af NT
18.00: Hverdagskristen (G)
 
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen 
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Musikspolen
 v/Jens Erik Christensen
18.00: Musikspolen (G)

18.30: Vejen gennem Bibelenm
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden
 V/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

    

09.00: Morgenkrydder
09.30: Oplæsning af NT
18.00: Musikmix (G)
 
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00 Morgenkrydder
 
09.30: Tusmørke
 v/Erik Sundgaard
18.00: Tusmørke (G)
 
18.30: Vejen gennem Bibelen

v/Jørgen Skydstofte 
19.00: Ved kilden
 v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
 
09.30: Esbjerg-historier 
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier (G) 
18.30: Vejen gennem Bibelen 
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Lidt af hvert
 V/Dan Petersen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Oplæsning af NT
18.00: Lidt af hvert (G)
 
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00 Morgenkrydder
 
09.30: Israels historie
 v/Vagn Jensen og Per Nørdam
18.00: Israels historie (G)
 
18.30: Vejen gennem Bibelen

v/Jørgen Skydstofte 
19.00: Ved kilden
 v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
 
09.30: Esbjerg-historier 
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier (G) 
18.30: Vejen gennem Bibelen 
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Musikmix
 v/Mie Sundgaard
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Esbjerg-historier
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier (G) 
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Sange fra arkivet
 V/Dan Petersen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Oplæsning af NT
18.00: Allehånde (G)
 
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Musikprogram
 V/Mie Sundgaard
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden
 v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Esbjerg-historier
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier (G) 
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte 
19.00: Allehånde
 v/Esther Schmidt
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Oplæsning af NT
18.00: Sange fra arkivet (G)
 
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)



09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview
 V/Bent Larsen  
18.00: Guds ord er levende (G)
18.30. Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden (G)
 v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Judit's halve time
 v/Judit Hansen 
18.00: Guds ord er levende (G)
18.30. Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden (G)
 v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)
 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview
 V/Bent Larsen  
18.00: Guds ord er levende (G)
18.30. Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden (G)
 v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 V/Niels-Jørgen Østerby
 Annette og Knud
 Vestergaard 
 
22.00: Vejen gennem Bibelen 
 v/Jørgen Skydstofte

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 V/Erik Sundgaard, Helena
 Kjøller-Rasmussen og
 Jan Jørgensen 
22.00: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 V/David Christensen, Claus
 Aaskov og Thomas Schmidt
 
22.00: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte  

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 V/Bent Larsen og Jens
 Fredensborg
 
22.00: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte 

09.00: Musikprogram
 v/Inge Marie Jensen
09.30: Lørdagshjørnet v/Laurids
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 08
18.00: Judit's halve time(G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal

09.00: Boghjørnet
 v/Birgit Jepsen
09.30: Lørdagshjørnet
 v/Henning Hansen 
18.00: Boghjørnet (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G
19.00: Mødereportage

Søn. 15
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal

09.00: Musikprogram
 v/Dan Petersen
09.30: Lørdagshjørnet
 v/Laurids Breum 
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G
19.00: Mødereportage

Søn. 22
18.00: Judit's halve time(G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal 

09.00: Musikprogram
  v/Anne Kirstine Serup
09.30: Lørdagshjørnet 
 v/Bent Larsen
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 29
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal

09.00: Morgenkrydder
09.30: Judit's halve time
 v/Judit Hansen 
18.00: Guds ord er levende (G)
18.30. Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden (G)
 v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)



09.00: Morgenkrydder
09.30: Esbjerg-historier
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Allehånde
 v/Esther Schmidt
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Esbjerg-historier
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Hverdagskristen
 v/Anette Ehmsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Esbjerg-historier
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte 
19.00: Lidt af hvert

v/Dan Pedersen 
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Oplæsning af NT
18.00: Allehånde (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen 
 v/Jørgen Skydstofte
19.00. Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Oplæsning af NT
18.00: Hverdagskristen(G)
18.30: Vejen gennem Bibelen

v/Jørgen Skydstofte
19.00. Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Oplæsning af NT
18.00: Lidt af hvert (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Musikspolen
 v/Jens Erik Christensen
18.00: Musikspolen (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Tusmørke
 v/Erik Sundgaad
18.00: Tusmørke (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Israels historie
 v/Vagn Juhl og Per Nørdam
18.00:  Israels historie (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen v/
 Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Musikprogram
 v/Mie Sundgaard 
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Esbjerg-historier
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte 
19.00: Sange fra arkivet

v/Dan Petersen 
19.30: Vejen gennem 

Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Oplæsning af NT
18.00: Sange fra arkivet (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)



09.00: Musikprogram
 v/Inge Marie Jensen
09.30: Lørdagshjørnet v/L. Breum
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 06
18.00: Judit's halve time (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal
 

09.00: Boghjørnet
 v/Birgit Jepsen
09.30: Lørdagshjørnet
 v/Henning Hansen
18.00: Boghjørnet (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 13
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal
 

09.00: Musikprogram
 v/Dan Petersen
09.30: Lørdagshjørnet
 v/Laurids Breum
18.00: Musikprogram G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 20
18.00: Judit's halve time (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal
 
09.00: Musikprogram 
 v/
09.30: Lørdagshjørnet 
 v/Bent Larsen
18.00: Musikprogram (G)
18.03: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 27
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal

09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview
 V/Bent Larsen
18.00: Guds ord er levende (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen v/
 Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden (G)
19.30: Vejen gennem Bibelen (G

09.00: Morgenkrydder
09.30: Judit's halve time
 v/Judit Hansen
18.00: Guds ord er levende (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen v/
 Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden (G)
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview
 V/Bent Larsen
18.00: Guds ord er levende (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen v/
 Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden (G)
19.30: Vejen gennem Bibelen (G

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 
22.00: Vejen gennem
 Bibelen  

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 
22.00: Vejen gennem
 Bibelen 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 v/Jens Fredensborg, Jørgen
 Lambert Jensen og Bent
 Larsen
22.00: Vejen gennem
 Bibelen 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Judit's halve time
 v/Judit Hansen
18.00: Guds ord er levende (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen v/
 Jørgen Skydstofte
19.00: Ved kilden (G)
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 

22.00: Vejen gennem
 Bibelen 



Møder i Luthersk Mission, Stenhuggervej 28 i Esbjerg. Find program på www.lm-esbjerg.dk

Det sker på Arken

Fredagstræf : 
Sidste fredag i hver måned kl. 18.00

27. Januar :
Vores egen aften

24. Februar :
Torben Andersen

31. Marts :
Filip Eriksen

Alle er velkommen


