


Hermed en rigtig stor tak til alle for en 
flot gave til Arkens arbejde i november 
og december 2008, som endte på kr. 
40.781 i november og kr. 145.846 i 
december. Det er helt overvældende og 
fylder os med taknemmelighed til 
Himlens Gud. I, der har støttet Arken 
økonomisk i 2008, skulle have fået et 
brev herfra. Og det skulle jo automatisk 
komme på jeres selvangivelse for 2008, 
altså jer, der har ønsket det og givet os 
jeres personnummer.   

Budget for 2008...................kr. 515.000
Tilskud fra fonde m.m.........kr. 045.000
Huslejeindtægter.................kr. 100.000
Gavebudget.........................kr. 370.000
Pr. måned.............................kr. 030.800
Gaver pr. 31. december......kr. 421.765

Budget 2008





Du har givet 
mig

større glæde 
i hjertet

Sådan siger David det 
i Salme 4,8a. Forleden 
læste jeg et andagts-
stykke fra bogen ‘Et er 
nødvendigt’. Teksten 

var fra Johs. 14.27, hvor Jesus siger: “Fred 
efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg 
giver jer ikke, som verden giver.” 
Det var særlig sætningen ‘jeg giver jer ikke, 
som verden giver’, der blev til eftertanke for 
mig, og jeg kom til at tænke på Davids ord 
her i Salme 4 v. 8, hvor han skriver: “Du 
har givet mig større glæde i hjertet, end 
man har, når der er rigdom af korn og vin.” 

Der er en fred, der er anderledes end den, 
verden kan give. Der er en glæde, der er 
anderledes og større end den,verden kan 
give. Der er jo en glæde ved, at der er 
‘rigdom af korn og vin’. Vi glæder os over, 
at vi har penge til at købe mad, tøj, bil, hus 
osv. Vi, der lever i Danmark, hører til den 
rige del af verdens befolkning, og al den 
snak om finanskrise kan let få os til at 
fokusere endnu mere på alt det materielle. 
Og det må klinge mærkeligt i ørene på en 
fattig etioper, hvis han hørte, hvad vi 
danskere klager over. Hvis vi synger med 
på alle disse klagesange, er det, fordi vi har 
glemt, at der er en glæde, der er større end 
den, man har, når der er rigdom af korn og 
vin. 
Det var også det, den rige bonde fuld-
stændig glemte, da han glædede sig over 
sin gode høst og planlagde at bygge nye 
lader, så han kunne have alt sit gods, og så 
ville han slå sig til ro, spise, drikke og være 
glad. Og så er det, at han får budskab om, 

at i morgen er hans liv her på jorden slut. 
Hvad skulle han så med det alt sammen. 
Hvor har vi ondt af ham. 
Stakkels bondemand. 
Men da må vi ikke glemme, at vi står i fare 
for at havne i præcis den samme situation. 
Det er ikke uden grund, at Jesus og 
apostlene så ofte advarer mod rigdom. Og 
det er jo,fordi det er svært at have rigdom 
af korn og vin uden at få sit hjerte bundet til 
det og have sin glæde deri. Det kan vi kun 
undgå, hvis vi ejer noget, der er større. Det 
er det, David her skriver om. En glæde, der 
er større. 
Det er jo ikke, fordi det er galt at glæde sig 
over og takke Gud for, at vi har det, vi har 
brug for. Glæde sig over sit hjem, sit 
arbejde osv. Gud under os det, og vi 
skylder ham al ære og tak for det. Det er 
alt sammen hans gode gaver til os. 
Samtidig minder han os om, at det egentlig 
kun er til låns alt sammen. En dag skal vi 
aflevere det igen. Vi kan og skal ikke tage 
det med os herfra. I egentligste forstand er 
vi husholdere og forvaltere af Guds 
ejendom, så det er en andens ejendom, vi 
forvalter under ansvar. Og vi ved, at 
Herren kan tage det altsammen fra os i 
morgen. Det var jo det, den rige bonde 
kom til at erfare. 
Lad os ikke glemme det, men huske, at der 
er en glæde, der er større. 
Det betyder ikke, at en kristen er meget 
mere glad end en ikke-kristen, men at den 
glæde, som Herren giver, er anderledes 
end den glæde, verden giver. For den 
glæde, verden giver, har sin grund i noget i 
denne verden. Fordi en kristens egentlige 
glæde ikke er noget i denne verden, kan 
Paulus skrive: “Glæd jer altid i Herren! Jeg 
siger atter: Glæd jer!”
Det er et vers, mange kristne har 
vanskeligheder med, fordi de synes ikke, 
de altid er glade. Men siger Paulus her, at 
en kristen altid skal gå rundt og være glad? 



Hvad så, når Jesus i bjergprædikenen 
siger: “Salige er de, som sørger”? 
Modsiger de ikke hinanden? 
Her skal vi huske igen, at den glæde, 
Paulus taler om, er den samme glæde, 
som David taler om. Det er en glæde, først 
og fremmest over Jesus og det, han har 
gjort for mig. En glæde over, at jeg for Jesu 
skyld har al min synd og skyld tilgivet. Det 
er en glæde, ingen kan tage fra mig, en 
glæde, jeg ejer, selv om jeg er bedrøvet og 
f.eks. græder over at have mistet en 
ægtefælle. 
Derfor kan Paulus af egen erfaring skrive: 
“som bedrøvede, dog altid glade”. (2.Kor. 
6.10) Det er derfor, det er en større glæde, 
derfor du altid kan være glad, for det er en 
glæde, der har sin grund uden for dig, 
nemlig i alt det, Jesus er og har gjort for 
dig. David taler meget om glæde i 
Salmernes bog, og da er det ofte i 
forbindelse med Guds frelse. 
“Alle, der søger tilflugt hos dig, skal glæde 
sig, de skal juble til evig tid.” (Sal. 5.12) Og 
netop fordi grunden til den kristne glæde er 
Jesus, kan jeg eje en glæde midt i 
trængsel og modgang. Det er ikke en 
følbar glæde, der er tale om, men en 
troens glæde. Det er heller ikke den glæde, 
du kan opleve under en prædiken f.eks., 
for den kan også svinge op og ned, men 
det er en glæde i Herren.
Derfor må du bestandig se på, hvad du ejer 
i Jesus, så han må være din glæde.
“Du har givet mig større glæde i hjertet”, 
siger David. Det er altså ikke en glæde, du 
selv skal frembringe gennem gode 
oplevelser, men det er en glæde, du får 
givet. Af Herren. Og det gør han gennem 
sit ord ved at du ser på Jesus og betragter 
det, han har gjort for dig.

Bent Larsen

Boganmeldelse
Farlig tro

kristen i islams skygge
Broder Andreas og Al Janssen

En dramatisk og 
livsbekræftende 
fortælling om 
kristnes forhold i en 
muslimsk verden. Vi 
møder bl.a. Mustafa 
– en ivrig muslim, 
der chikanerer de 
kristne, indtil han 
selv konverterer. 
Mustafa kommer i 
kontakt med pastor 
Alexander. En præst, der på sin side har 
store betænkeligheder ved at lukke 
konverterede muslimer ind i sin kirke. I 
kirken møder vi så kristne Layla, som bliver 
bortført af sin muslimske fætter… Farlig tro 
giver et godt indblik i muslimsk tankegang 
og den store længsel efter åndelig frihed, 
der trives i det skjulte. Det er en 
tankevækkende bog om de svære vilkår, 
som konverterede muslimer har – også 
selv om de flygter til den vestlige verden. 
Bogen er baseret på virkelige hændelser 
og er dermed et vigtigt bidrag i debatten 
om religionsfrihed i den muslimske verden. 
Broder Andreas er missionær og 
grundlægger af Open Doors International 
(Åbne Døre). Hans første bog, ‘Guds 
smugler’, blev en international bestseller. 
Al Janssen er skribent for Åbne Døre og 
har rejst med broder Andreas i den 
muslimske verden. 

Pris: kr. 248,00
Forlag: LogosMedia



* 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

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



Nu håber jeg, at 
dette billede mere 
ligner virkeligheden 
end det 
foregående......
Siden sidste 
nummer af bladet 
her har det jo været 
jul, vi er gået ind i et 
nyt år, og dagene er 
blevet længere. 
Mange kan ikke lide 
den mørke tid af 

året, og i et blad, jeg fik med posten, lød 
en overskrift:
“Vi skal have lys i mørket”, - og videre:
“Vi har brug for lys, hvis vi skal have det 
godt”.
Mennesker har også brug for evangeliets 
lys, det lys, som mørket ikke kan få bugt 
med, og vi kristne burde være lysets 
budbringere.
Radio-udsendelsen “Arken er ladet med”
indeholder bl.a. en programflade, der 
hedder “Lys i mørket”. Bare vi dog kunne 
nå mennesker med evangeliets budskab 
gennem radioen, om det så er i sang og 
musik, i bibelundervisning eller gennem 
vidnesbyrd.
I en udenlandsk andagtsbog, jeg har, 
skriver forfatteren:
“Vi er lysets børn”.
Nu vil jeg oversætte hele dette andagts-
stykke. Overskriften er:
“Vi kan stole på Gud”.
Uanset de mange forandringer i verden er 
ét dog sikkert:
“Du (Gud) er den samme...”  (Sl. 102,28).
Den samme i sin kærlighed, den samme i 
sin troskab og barmhjertighed. Vi kan 
stole på vor store Gud. Hans forbarmelse 

varer evigt. Derfor skuffer Gud os heller 
aldrig. Han holder, hvad han lover. 
Mange tænker med angst på fremtiden. 
Hvordan skal det dog gå? Hvad bringer 
det næste år? Hvordan skal vi klare os 
fremover?
Ved sådanne overvejelser burde Guds 
børn altid holde sig dette for øje:
Hver dag bringer os nærmere 
bortrykkelsen. Guds børn venter på Jesu 
genkomst. Vi tilhører ikke natten. Vi er 
lysets børn. Sådan burde vi også opføre 
os og uforknyt gøre vort arbejde. Vor Gud 
er den samme som altid - en Gud, der kan 
gøre undere. Vi vil ikke unde fjenden den 
triumf at se os nedslåede. Derfor:
Se på den klippe, der består for evigt og 
trodser enhver storm. Vær uforsagt.
Herren er med dig. 
Citat slut.

Uforsagt, når andre plager
med bekymring deres sind;
når jeg kun min Gud behager,
går jeg rolig ud og ind.
Når jeg kun i nåden står,
uforsagt, ihvor det går.

Uforsagt, når andre skrækkes,
frygter for den onde dag,
ved Guds nåde trygt jeg dækkes,
Ham befaler jeg min sag.
Når jeg kun i nåden står,
uforsagt, ihvor det går.

   Ambrosius Stub



Så er det igen tid til et lille tilbageblik på 
Arkens hverdag de sidste par måneder, 
hvor der jo både har været jul og nytår, og 
nu er vi allerede sidst i januar. 
Vi har haft rigtig travlt med at få regnskabet 
og gaveindberetninger lavet ved slutningen 
af det gamle år. Det er jo første år, hvor vi 
skal indberette på givernes CPR-numre, og 
vi håber, der ikke er alt for mange fejl. Jeg 
tror nok, at Brita var ved at få tal på hjernen 
en overgang, men det er vist gået over igen. 
Men en stor tak til alle jer, der har været 
med til at bære Arken med gaver og forbøn 
det forgangne år, og vi kan glæde os over, 
at regnskabet igen balancerer med 
indtægter og udgifter.
Fredag den 28. november havde vi 

fredagstræf med 
Jens Erik 
Christensen, som 
prædikede Guds ord 
for os, og lokale 
sangkræfter sang 
sammen med os og 
spillede guitar. En 
rigtig god aften, hvor 
vi også transmit-
terede noget af 
aftenen i Arkens 
Radio, så de lyttere, 
der ikke var med, 
kunne få lidt med af 
det hjemme i stuen. 
Vi prioriterer disse 
fredage meget højt 

og har da også planlagt ét til hver måned i 
foråret 2009. Her den 30. januar får vi 
besøg af Toftlundkoret. Julefesten for 
Arkens brugere blev i år den 19. december. 
Det er altid en rigtig hyggelig aften, hvor vi 
begynder med den helt store julemiddag, og 
bagefter hygger vi os med banko, historie 
og julegodter. Aftenen slutter med andagt 
og julesalmer. Der er altid god tilslutning til 
en sådan aften. 

Langt de fleste medarbejdere i Arken er 

frivillige, og de sidste år har vi kvitteret for 
deres indsats med en julefrokost, som 
Arken betalte, men da der foregår meget i 

december måned, var det simpelthen 
umuligt at finde en lørdag aften, hvor 
mange kunne, så vi blev enige om at flytte 
det til den 3. januar. Det resulterede I, at 
næsten alle kunne være med. Vi havde 
bare en rigtig dejlig aften og nød 
Charlottes flotte frokost-ta’-selv-bord. Vi 
var i alt 38 medarbejdere, som jo både var 
frivillige og ansatte. Jeg tror, det er meget 
vigtigt og godt for os at mødes på denne 
måde og opleve, at vi er mange, og at vi 
står sammen i opgaven ud fra Arken. Det 
var også en stor glæde for mig at opleve 
så mange slutte op arrangementet. Flere 
af de frivillige har været med i Arkens 



arbejde lige så lang tid, som jeg har været 
her og det vil sige 18 år. Ja, nogen af dem 
var endda begyndt, før jeg kom. Så det kan 
man da vist kalde trofasthed og 
udholdenhed. 
I nogen tid har vi haft filmaften i kaffebaren 
de to første mandage i måneden, hvor vi 
har vist en film med kristent indhold, og 
bagefter er der mulighed for at snakke om 
filmen. Nogle gange knytter den, der skal 
holde andagt, også til ved noget fra filmen, 
så der bliver sammenhæng i det. 

For et par år siden havde vi besøg i 
kaffebaren fra værestedet Den Blå Mølle i 
Kibæk, som drives af Blå Kors i Danmark. 

Den daglige leder, Jørgen Engholm 
Andersen, har 
for år tilbage 
været 
medarbejder 
på Arken, og 
så kom vi til at 
snakke om 
den dag, at 
det kunne 
være 
spændende at 
besøge 
hinanden. Så 
de var med til 
et fredagstræf 

for to år siden, og tre af brugerne fra 
Kibæk medvirkede også i et radio-
interview. Her i januar gjorde vi gengæld, 
idet vi arrangerede en udflugt en mandag 
aften til Den Blå Mølle, hvor vi var ca. 20 
af sted herfra. Det var en rigtig dejlig aften, 
hvor Jørgen bl.a. også fortalte lidt om Blå 
Kors’ arbejde og også om værestedet i 
Kibæk. Jeg oplevede også, at vore 
brugere syntes, det var spændende at 
møde dem i Kibæk. Og nu har nogle af 
brugerne i Kibæk allerede inviteret sig selv 
til fredagstræf på Arken til februar.
Forleden talte jeg med én af vore tidligere 
brugere, som ikke længere bor i byen. Han 
fortalte begejstret, at nu havde han fået 
arbejde og havde for første gang i 20 år 
fået sin første lønseddel - fået penge, han 
selv havde arbejdet for. Det glædede mig 
rigtig meget på hans vegne. Men der er jo 
også mennesker, som er i en situation, 
hvor de ikke længere magter et arbejde. 
Og da er det godt, at de så kan få hjælp 
på anden måde. Dog så tror jeg, at det er 
rigtig godt for et menneske, hvis de magter 
det, at have bare et lille job, så de har 
noget at stå op til, oplever, at der er 
nogen, der har brug for dem, - og 
tilfredsstillelsen ved at have gjort et stykke 
arbejde. 
Noget, som jeg har tænkt en del på i den 
sidste tid, nok også fordi jeg har stødt på 
det flere gange, er, at alle mennesker er 
lige værdifulde for Gud. Det har arbejdet 
her på Arken lært mig, og det skal jeg blive 
ved med at lære og har brug for at blive 
mindet om. Hvor er det rigt, hvis man kan 
få lov at gøre bare en lille forskel for et 
andet menneske, og jeg får jo også meget 
igen fra dem. De kan også lære mig 
meget. 

Bent Larsen



Det er igen blevet en 
normal hverdag her på 
Arken. Og 
håndværkerne er 
færdige med et flot 
arbejde i boghandlen, vi 
har fået en rigtig flot 
butik og glæder os 
meget over at vise det 
fine resultat frem til vore 

kunder. Vore damer, der arbejder i 
boghandlen til daglig, har haft et kæmpe 
arbejde med at bestille alt hjem igen. Og 
det er rigtig mange ting, lige fra 
klistermærker, børnebøger, voksenbøger, 
bibler, til salme- og sangbøger og ikke 
mindst en masse musik. Jeg kan kun 
anbefale, at I kommer ind og ser vort store 
udvalg. Skulle der være noget, vi ikke lige 
har hjemme, kan vi hurtigt få det hjem.

Min tid bruger jeg meget i kaffebaren. Der 
er folk hele tiden, hvilket vi glæder os 
meget over. Det viser os, at det er dejligt, 
at vi har Arken. Et sted hvor, som vore 
brugere siger,
man kan komme ind og møde andre 
mennesker, nogle at snakke med, nogle at 
betro sig til. Og så er der også dem, der 
gerne vil spille et spil af en eller anden 
slags, bare det at komme ind og hygge  
nyder de meget. Det er også dejligt, at vi 
kan holde andagt sammen, der kan godt 
være dage, hvor vi holder andagt flere 
gange. De folk, vi får besøg af, vil meget 
gerne tale om det, der hører Guds rige til. 
Så I forstår nok, at det er en stor rigdom, at 
vi kan få lov til at dele det bedste, vi selv 
har fået, nemlig Guds levende ord, med 
andre. Jo, der er stor søgning om en 
mening med livet.En dag kom der en ind, 
der gerne ville være anonym, spurgte om 
der var bibeltime, for så ville personen 

gerne være med og var det så også. Det er 
selvfølgelig helt i orden, hvis det er det, 
man ønsker. 
Her sidst på måneden får vi besøg af 
konfirmander sammen med Niels-Jørgen 
kobbersmed fra Zions kirke. Det er fint, at 
de også vil gøre brug af Arken, hvor vi 
fortæller om vores hverdag her og ikke 
mindst advarer de unge mod alkohol og 
stoffer, som vi ser ødelægger mennesker. 
Det er helt utroligt,så gode de er til at lytte 
og stille spørgsmål. 

Vi arbejder jo også sammen med 
sømandsmissionen, og det er vi meget 
glade for. Vi har et godt samarbejde. Finn 
Løvlund, der er sømandsmissionær, har en 
fin kontakt til sømændene, når de er i havn 
med deres store skibe. Og på den måde 
kan han byde dem ind på Arken, hvor de 
også kan ringe hjem eller komme på 
Internettet. Det sker også, at de kommer og 
spørger efter Finn, for det er jo ham, de 
kender bedst, så hvis han ikke lige er her, 
kontakter vi Finn og laver en aftale. Finn er 
også med i vagterne om aftenen på Arken, 
så på den måde har han også en god 
kontakt med vore brugere.

En hilsen fra Filip.4. 4-7.

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter; 
Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af 
alle mennesker.
Herren er nær. Vær ikke bekymrede for 
noget, men bring i alle forhold jeres ønsker 
frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.
Og  Guds fred, som overgår al forstand, vil 
bevare jeres hjerter og tanker i Kristus 
Jesus.
Godt at minde hinanden om. Gud har 
omsorg for os under alle forhold.

,



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

Februar 2009

Tirsdag  03. Møde med nadverfejring
  v/Sv.Åge Kronborg
  Videbæk

Tirsdag 10. Kl. 18.45 Bedemøde
  Fællesmøde v/Erik Mostrup
  Hald

Tirsdag 24. Kl. 19.00: Kredsmøde

Marts 2009
 
Tirsdag 03. Møde med nadverfejring
  v/Henning Hansen
  Esbjerg

Torsdag 05. Fællesmøde LM/LMU
  v/Ivan Jakobsen
  Løgumkloster
  
Tirsdag 10. Kl. 18.45 bedemøde
  Fællesmøde v/Finn
  Løvlund, Esbjerg

Tirsdag 24. Fællesmøde v/Ole
  Lønborg, Ølgod

Tirsdag 31. Kl. 19.00 Forårsmøde
  v/Poul Arne Nyborg
  
 



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: Sådan set v/
 Margit Nielsen
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: Sådan set (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: 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: 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: Musikspolen (G)   
18.00: Vestergårdssønnen v/
 Esther Schmidt
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: I Guds omsorg (G)
18.00: Vestergårdssønnen v/
 Esther Schmidt 
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Ny musik i Arken (G)
18.00: Vestergaardssønnen
 v/Esther Schmidt
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Arken er ladet med v/
 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: 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/Jørgen Skydstofte
17.30: Sange jeg kan lide (G)
18.00: Vestergårdssønnen v/
 Esther Schmidt
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)



08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
17.30: 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
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: 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
17.30: Sådan set v/
 Margit Nielsen
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: 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: 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: 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: 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: Udpluk fra en fredag aften
21.30: Sådan set (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: 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: Udpluk fra en fredag aften
21.30: Allehånde (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

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: 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: Vestergaardssønnen v/
 Esther Schmidt
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: Vestergaardssønnen v/
 Esther Schmidt
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Ny musik i Arken(G)
18.00: Vestergaardssønnen v/
 Esther Schmidt
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Arken er ladet med 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: Sange jeg kan lide (G)
18.00: Vestergaardssønnen v/
 Esther Schmidt
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

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




