


En stor tak for gaver til Arkens arbejde 
som i juli beløb sig til kr. 20.050,- og i 
august til kr. 21.650,- Tak for forbøn og 
medleven i Arkens arbejde. Vi sender 
ingen kvitteringer ud nu, men ved juletid 
kommer der en årskvittering. Nu skal du 
jo ikke mere selv sørge for at skrive det 
på selvangivelsen.  

Jeg har også lyst at minde om, at det jo 
også er muligt at oprette et testamente 
til Arken. Det er jo en god idé at lave et 
testamente, særlig hvis man er alene og 
ikke har pårørende. Vi hjælper gerne 
med det.

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. august............kr. 182.088

Budget 2008





Der er en port,
som åben står....

Vi har nok alle prøvet at 
komme til en lukket dør, 
når vi skulle besøge 
nogen. Vi ringede på, 
men ingen lukkede op. 
Det kan jo både skyldes, 
at de ikke er hjemme, 
men værre kan det også 
betyde, at de ikke 
ønsker vores besøg. 
Nogle har også prøvet 

at lukke sig selv ude af sit eget hus eller bil, 
hvor nøglen til at låse op så lå indenfor. Det 
er heller ikke så sjovt, og man må have fat i 
en låsesmed. Er det så oven i købet en 
weekend, så skal man også have den store 
pung op af lommen.
Men det findes der som regel ud af. Langt 
mere alvorligt er det, som Jesus siger i 
Matt. 25,11: --”og døren blev lukket”. Det 
siger Jesus i forbindelse med, at han 
fortæller en lignelse om ti brudepiger. Der 
var fem, der var rede, da brudgommen 
kom, og de gik med ham ind i bryllups-
salen, og så blev døren lukket. Og denne 
dør bliver da aldrig lukket op igen. Ingen 
låsesmed kan dirke den op. Aldrig i 
evighed skal 
den åbnes 
igen. Det er 
derfor, det er 
så vigtigt, at vi 
er rede, når 
Jesus 
kommer igen. 
Men endnu er 
der en port 
åben. Som 
sangeren 
beskriver det i 

sangen: ‘Der er en port, som åben står’ i 
vers 2: 
Den åben er for alle her, 
som nådens ord modtager, 
for Jesus tager mod enhver, 
som synd og uro plager.
og i omkvædet:
O, dyb af nåde underlig!
Den port blev lukket op for mig!
For mig,
blev lukket op for mig!
Det er det forunderlige. Så længe du her i 
tiden modtager nådens ord, da står denne 
port åben for dig.
Det, som Jesus vil sige os i lignelsen om 
de ti brudepiger, er, at han kommer igen. 
Ordet ‘da’ i v.1 viser til den tid, som der er 
tale om i kap. 24, hvor Jesus taler om det, 
der skal ske i de sidste tider, og hvordan 
tiden skal være. Og det, Jesus vil have 
frem, er, at vi altid skal våge og være rede. 
Jesus kommer uventet. Jesus siger selv 
om det i 24,43, at han kommer som en tyv 
om natten. Og det er et meget stærkt 
billede, Jesus anvender. 
En tyv kommer pludselig og uventet, v.44. 
“Menneskesønnen kommer i den time , I 
ikke tænker jer.” 
Dvs. at Jesus kommer, når du og jeg 
mindst af alt venter det. Vi skal blive 
overrasket. Har du tænkt på det? Regner 
du med, at Jesus skal komme igen? 
Og når han kommer igen, da skal det 
være, - som Jesus 
siger i denne lignelse. 
Da skal det være som 
med ti brudepiger. 
Forberedelser er 
nødvendige, for når 
brudgommen, Jesus, 
først er der, skal der 
ikke gives flere 
anledninger. Døren 
ind i salen  lukkes. 
Derfor gælder det om 



at være rede. 
Almindeligvis var der 10 lamper i et 
bryllupsoptog. Lamperne mindede mere om 
fakler. Du skal lægge mærke til, at de 10 
gjorde det bedste, de vidste. De tog deres 
lamper og gik ud for at gå brudgommen 
imøde. Alle gjorde det bedste, de vidste. De 
gik ud for at møde Jesus.
Efter et bryllup var der fest i 7 dage, hvis 
bruden var jomfru. Var hun enke, var det 3 
dage. Festen blev  fejret i hendes fars hus. 
Under slutningen af festen ledede 
brudgommen hende under stort optog mod 
sit hjem. Dette skete om aftenen eller natten. 
Mange venner og slægtninge fulgte dem. 
Der kom også en flok fra brudgommens 
hjem for at møde optoget og brudgommen. 
Disse sidste er jomfruerne i lignelsen. De 
vidste ikke nøjagtigt, når brudefølget kom, 
og ventede derfor ofte ude på vejen eller i et 
hus ved vejen.

De 5 uforstandige tog ikke ekstra olie med til 
deres lamper, men kun det, som var i 
lampen. At Jesus kalder dem tåbelige, ligger 
deri, at de ikke tog olie med. Det alvorlige i 
denne lignelse er, at de 10 lignede 
fuldstændig hinanden. De fulgtes ad. De 5 
tåbelige er altså mennesker, som er med i 
menigheden, kommer der, hvor Guds ord 
lyder, og egentlig også venter på Jesu 

genkomst. De gik ud for at gå
brudgommen (Jesus) imøde. Men 
brudgommen lod vente på sig. Sådan skal 
det være, siger Jesus her. 
Hvorfor kommer Jesus ikke? 
Hvorfor lader han vente på sig? 
Mange spørger om det. 
Hvorfor kommer Jesus ikke og gør ende på 
alt det onde? 
Hvorfor kommer han ikke og henter sit 
ventende folk? 
Tænker vi os lidt om, vil vi forstå, at han 
venter, fordi han vil, at så mange som 
muligt skal blive frelst. 
Tager vi Jesu frelseskærlighed og offerdød 
alvorligt, vil vi ane lidt af, at det, han først 
og fremmest venter efter er at finde og 
vinde dem, han gav sit liv for. At himlen må 
blive fyldt af frelste mennesker, at 
bryllupssalen må blive fuld.
Vil en far måske ro i land, hvis hans barn er 
ved at drukne, så længe han har bare det 
mindste håb om at redde? Først når det 
sidste håb er slukket, og der ikke er håb 
om at redde, vil han ro i land; men endnu 
mindre vil vor frelser ro i land og lade 
nådens tidsalder slutte, så længe der 
endnu er flere at bjærge.
Er det sådan, at Jesus er nødt til at lade en 
del af sine blive tilbage, når han kommer? 
Hvor står det skrevet, at Gud, som frelser 
en synder ved nåden i Kristus, skulle 
handle sådan med sine børn?
De af sine, som han finder åndelige nok, 
de skal komme med; men de andre, som 
også hører til børneflokken, men ikke er 
åndelige nok, de skal ikke tages med.
Ingen jordisk far ville handle sådan med 
sine børn, selv om han var en dårlig far. Alt 
det bedste i ham ville rejse sig mod den 
tanke, at de ‘bedste’ i børneflokken skulle 
følge med ham til herlighed og glæde, 
mens de andre måtte blive tilbage. Skulle 
Jesus så kunne gøre det med sine børn, at 
de, der ikke var åndsfyldte nok , ikke kom 



Boganmeldelse
Aftryk 
Mennesker, der satte spor i mit liv

Forfatteren Birger 
Pedersen skriver bl.a. i 
forordet:

“Jeg er også vokset op 
med en række 
personer, som viste 
mig hen til Bibelen og 
Jesus Kristus. De var 
ikke fejlfrie helgener. 
Alligevel oplevede jeg, at deres 
vidnesbyrd om Jesus og deres tillid til 
Bibelen var ægte. Deres liv vidnede om, 
at de ikke kunne undvære Jesus og 
frelsen i ham. De var forskellige; men de 
pegede i samme retning, når de skulle 
vise, hvad der virkelig betød noget for 
dem. Og det blev af uvurderlig betydning 
for mig.
Det er mit møde med nogle af disse 
personer, jeg vil fortælle om her. Jeg har 
valgt kun at fortælle om personer, som 
ikke lever længere.”

Personligt og livsnært fortæller Birger 
Pedersen om mennesker, der fik 
uvurderlig betydning for hans åndelige liv.

Aftryk
Mennesker, der satte spor i mit liv
Birger Pedersen
Forlag: LogosMedia
Pris: kr. 98,-
Sider: 82

Bogen kan bl.a. købes i Arkens boghandel

med ind? Hvad siger Guds ord? Står der 
noget om, at Guds børneflok skal deles, når 
Kristus kommer igen? Nej.
De troende skal alle møde Herren i luften 
og være sammen med ham.
Det er vigtigt at understrege. 
Frelsesgrunden ligger ikke i det, vi oplever, 
eller hvor stor en plads Guds Ånd har i vort 
hjerte. Men grundvolden er Jesus. Den, 
som tror på ham, skal ikke blive til skamme. 
De, som gør åndsdåb og renselse til 
indgangstegn til himlen, de lægger en 
anden grundvold end den, Kristus har lagt. 
De lægger grundvolden i det, vi har oplevet. 
De bygger på  nådens virkninger i stedet for 
på  nåden.
Hvem er det, som er rede? Det er dem, som 
tror på Jesus. De er født af Gud . De skal 
være med. Jesus siger: 
Den, som har Sønnen, har livet. 
Han har olie på  lampen. 
Han er rede til at møde Jesus. Det skal 
være kendetegnet. 
For det menneske skal porten være åben.
Det er, som hvis du forestiller dig en dynge 
savsmuld på jorden. Men mellem det ligger 
en mængde jernspåner. Nogle små, andre 
større. Pludselig kommer en stærk magnet 
ned mod denne dynge, og snart ser det ud 
til, at hele savsmuldsdyngen lever. 
Savsmuldet bliver kastet til side, mens 
jernspånerne springer op i magneten. Til 
slut er alle jernspåner renset ud af dyngen 
og hænger  i magneten. Det er et billede på 
dem, der kommer med, når brudgommen 
pludselig kommer. Det er de kristne, som 
nok er i verden, men ikke af verden. 
Sådan taler Guds ord. 
Det skal ikke gøre os selvsikre. 
Vi skal tværtimod bede og våge.
For de 5, som var rede, var det en glædelig 
begivenhed. Sådan skal der blive glæde for 
de mange, som hører Jesus til, og for hvem 
porten er åben, når han kommer igen. 

Bent Larsen



FRA MIT VINDUEFRA MIT VINDUEFRA MIT VINDUEFRA MIT VINDUE

Om sommeren er det 
tit særdeles varmt i 
radiostudiet, og også 
her i sensommeren 
har der været meget 
indelukket og op til 
31 grader. Vinduet i 
selve studiet kan 
ikke åbnes, men så 
åbner jeg døren ud til 
forkontoret og åbner 
vinduet på klem der. 
Hvis det blæser meget, rusker vinden 
vinduet helt op og låser det fast i siderne, 
og så kan jeg hverken lukke det indefra 
eller udefra. Mine arme er ikke lange nok, 
og jeg må bede andre om hjælp. Bent 
mener ellers, at jeg vel bare kan hænge 
fast i vindueskarmen med tæerne...
Spøg og latter fyger gennem luften her. 
Det er også så dejligt, når man hører 
medarbejdere fløjte melodier, mens de 
gør deres arbejde.  - Og jeg morer mig, 
når jeg en gang imellem kommer over i 
studiet, lige før Bent er færdig med den 
direkte morgen-udsendelse, og han så 
sidder og “dirigerer” til en livlig 
afslutnings-melodi. -

Men nu til noget helt andet.

En dag bad én af kaffebarens brugere om 
at få læst de vers i Bibelen, hvor der står:
“Bed, så skal I få, søg, så skal I finde, 
bank på, så skal der lukkes op for jer”.
Der blev snakket om det ved frokost-
bordet, og aftenen før havde jeg læst de 
samme vers i en bog, jeg var i gang med. 
Da Bent så efter frokosten skulle læse 
andagtsstykke til den pågældende dag, 
var det netop disse vers, der blev skrevet 
om. Man undrer sig tit over Gud. Jeg 

Kærlig hilsen Esther
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havde haft en svær aften, hvor jeg havde 
grædt og sørget, og så skulle jeg blive 
mindet om disse vers hele tre gange 
inden for et døgn.
Ofte er det jo også sket ved en møde-
aften, at den, der indledte aftenen, har 
valgt det samme emne, som taleren ville 
bruge, uden at de havde aftalt noget som 
helst om det. 

Du, som er ude i uvejr og gru,
måske byrderne tynger din vej,
åh, tænk på, at Frelseren ser dig og nu
sig nærmer med hjælpen til dig.

Måske Han tøver, mens årene går,
men det skal du vide for vist:
din bøn bliver hørt og til Himmelen når,
og uvejret mildnes til sidst.

  (Efter Trygve Bjerkrheim)



‘Kirken er et gammelt hus’, synger vi i en 
salme. Det er Arken også. Ikke fire tusinde 
år, men 110 år, hvilket betyder, at der også 
jævnligt skal vedligeholdes på bygningerne, 

så de 
ikke 
falder 
sam
men 
en 
dag. 
Og til 
det 
har 
de 
frivil-
lige 

været til uvurderlig hjælp. Lige nu er 
Mogens Holm og Sigurd Sørensen i gang 
med at reparere fuger og forny teglsten over 
en læmur i 
baggården. 
Forleden 
begyndte 
fortovet ud 
mod 
Strandby-
gade at 
synke. Jeg 
tænkte 
straks på de 
der grimme 
med lang 
hale. Tommy gravede ned omkring brønden 
til tagvandet og fandt ud af, at røret var 
stoppet og fyldt med sand. Vi fik fat i nogle 
folk fra kommunen, og det viste sig, at de, 
der havde haft fortovet gravet op i 
forbindelse med nogle kabler, der skulle 
lægges ned, var kommet til at fjerne afløbet 
fra vores regnvandsbrønd. Heldigvis tog 
kommunen det på sig og ordnede det uden 
beregning. Det var jo bare dejligt. 
Vi, der arbejder her til daglig, er dybt 
taknemmelige for de rammer, vi har at 

arbejde i. Også for, at det har kunnet lade 
sig gøre ved venners hjælp for nogle år 
siden at indfri vores gæld, så der i dag 
ikke skyldes noget på Arken. 
Skulle vi i stedet leje os ind i tilsvarende 
lokaler så centralt placeret i byen, kunne vi 
let komme til at betale over kr. 30.000,- i 
husleje om måneden plus forbrug.

Så er ‘Arken er ladet med....’ i gang igen 
efter en velfortjent sommerferie. Og det er 
nu helt dejligt at komme i gang igen. 
Radioen har dog ikke været tavs fredag 
aften i sommerferien, idet vi har sendt 
programmer med prædikener og sange. 
Det er der flere, der har givet udtryk for, at 
de var glade for. I disse moderne tider kan 
man jo lave sådant et program på en 
computer, som så kører hele aftenen. 
Her i september var det hold 2, som 
består af Maren Nielsen, Jens 
Fredensborg, Marianna Kronborg og 
undertegnede, der lagde ud. Og vi havde 
Karen Ryde og Bjarne Lausten som 
gæster i studiet. 
Det var nogle rigtig spændende gæster at 
interviewe og de havde et stærkt 
vidnesbyrd om Jesus, og hvad troen på 
ham betød i 
deres 
hverdag. 
Ellers var 
emnet 
‘Gideonitter-
ne’, som 
Bjarne er 
formand for. 
Har du 
adgang til 
internettet, så 
kan du faktisk 
høre 
interviewet på 
vores 
hjemmeside, 

og så vil vinkelsliberen selvfølgelig ikke mere

Hvad mon jeg finder hernede???

Karen Ryde og Bjarne Lausten



lige som der også ligger flere andre 
interviews, vi har haft her i Arkens Radio. 
Der er fornylig lagt nogle flere ud, og der 
kommer endnu flere.
I sidste nr. af Arkens blad havde Rosa et 
interview med én af vore brugere, hvor det 
også kom frem, at han fyldte 70 år og i den 
anledning inviterede nogle af dem, han 
kender fra Arken, til fødselsdag på 
restaurant Parken. Det blev faktisk en rigtig 
hyggelig eftermiddag. Her på billedet fejres 

det i Arkens torsdagskreds med flag og 
lagkage. 
Arkens boghandel har efterhånden 
eksisteret i mange år. Engang imellem 
afholder vi et boghandlermøde, hvor vi lige 
får procedurerne frisket op. Det er en god 

ting. Når der er så mange frivillige, så kan 
der nemt gå kage i et eller andet, så det 
får vi lige en rolig snak om. Åse Ejsing er 
lige begyndt som frivillig i boghandelen, og 
vi byder dig velkommen i medarbejderflok-
ken, Åse.
 
Når jeg skal skrive om Arkens hverdag, 
kommer jeg heller ikke uden om at skrive 
om vore brugere, så meget man nu kan 
uden at bryde tavshedspligten. Det er jo 
brugerne, der fylder vores hverdag her, og 
sådan skal det være. Det er dem, vi er her 
for. Flere af dem kommer her jo op til flere 
gange om ugen, så det er mennesker, vi 
kommer rigtig tæt på. Nogle er også 
kommet her i alle de 17 år, jeg har 
arbejdet her. Og jeg må sige, at mange af 
dem virkelig har noget tungt at bære på. 
Livet har været hårdt ved dem, og noget af 
det er selvforskyldt, mens andre ting er 
udefra kommende. Det, vi kan gøre for 
dem, er at lytte, når de har brug for at 
fortælle om de ting, de går og tumler med. 
Lytte og støtte dem, bl.a. også ved f.eks. 
at tage med dem til læge eller behandler. 
Og så har vi også det store privilegie, at vi 
får lov at vise dem hen til den store læge 
og frelser, Jesus. Nogle gange har jeg 
oplevet mennesker, som på et tidspunkt 
afskrev Arken, men når de så nåede helt 
derud, hvor livet gik i stykker for dem, så 
har de opsøgt Arken igen, ikke fordi det er 
os, for vi er bare mennesker som de, men 
fordi det budskab, de mødte her, ikke slap 
dem. Og det er meget forjættende for mig, 
for det bekræfter det, Herren siger 
gennem Esajas: “sådan er mit ord, som 
udgår af min mund; det vender ikke 
virkningsløst tilbage til mig, men det gør 
min vilje og udfører mit ærinde”. (Es. 
55,11)

Bent Larsen

Boghandlermøde i Arken. Et par mangler på billedet



Sommeren er ved at 
være slut nu, og 
hverdagen på Arken igen 
ved at være normal. Set i 
bakspejlet har der også 
denne sommer været et 
behov for, at vi ikke har 
haft lukket i ferien. Der 
har været mange brugere 
hele sommeren igennem, 

som også har givet udtryk for, at det var 
dejligt, at vi ikke havde ferielukket. Men når 
det kan lade sig gøre at holde åbent, er det 
jo også, fordi vi har frivillige, der har stillet 
sig til rådighed. Uden dem kunne det ikke 
lade sig gøre. Mine besøg har været meget 
begrænset her i sommer. Bent og jeg har jo 
holdt ferie på skift, så det er ikke så meget, 
vi har set til hinanden i seks uger. Vi glæder 
os nu over, at det er blevet hverdag igen. 
Den daglige rytme er nu rarest. Jeg er nu 
igen i gang med mine besøg, som jeg altid 
glæder mig til. Jeg ved, der er mange 
steder, hvor det er længe siden, at jeg har 
været på besøg, ikke fordi jeg har glemt 
nogle, men på grund af manglende tid. Vi 
har også her i sommerferien fået nogle 
tilkendegivelser, at folk er glade for vores 
radio. En morgen var der en anonym, der 
ringede os op og sagde tak for andagten i 
morgenkrydderen, det var lige den andagt, 
han havde brug for at høre. Vi må da 
indrømme, at det giver os ny frimodighed til 
at sende radio. Vi sender takken opad til 
vores himmelske far, at vi har så rige 
muligheder til at bringe mennesker det 
bedste budskab: at Jesus Kristus er vores 
frelser og forløser. Det er også så dejligt, når 
en af vore brugere kommer og spørger, om 
vi kan holde en andagt og bede for nogle 
konkrete ting. Nu begynder vi igen med vore 
kreative eftermiddage, Charlotte Schmidt vil 
hjælpe os, det er vi glade for. Ikke at der 

altid er så mange, men til gengæld får vi 
nogle gode samtaler. Vi er jo nok tilbøjelige 
til at se på mængden, men det er jo ikke 
det, det kommer an på. Skulle der være en 
læser af dette blad, som kunne tænke sig et 
besøg af en af os, så er man altid 
velkommen til at ringe ind på Arken og 
aftale en tid. Vi kan også tilbyde at have 
nogle bøger med til låns, eller vi har en del 
prædikener, som vi låner ud. Jeg ved, at det 
er der mange, der har megen glæde af. Jeg 
besøger en del mennesker, der før er 
kommet i kristen sammenhæng, men på 
grund af sygdom eller alder er det ikke mere 
muligt at komme af sted, så er det  dejligt for 
dem at sidde og lytte til Guds ord på denne 
måde.
En påmindelse til os alle, at vi må huske 
vore kære med et besøg. 
Jeg vil slutte med en lille bøn, som jeg vil 
dele med jer. En lille, men vigtig bøn.

Led mig hver en dag efter dit behag.
Sker det end ad svære veje.
Jesus tag mig i dit eje.
Før mig nådig frem til det rette hjem.

,
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ARKENS DAGLIGE LEDER

Bent Larsen

Møderne er i Luthersk Missionsforening
Stenhuggervej 28
6710 Esbjerg V.
Hvis ikke andet er anført, er møderne kl. 19.30
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Oktober 2008

Tirsdag  07. Møde med nadverfejring
  v/Anders Kronborg, Skjern

Tirsdag 14. Kl. 18.45 Bedemøde
  Fællesmøde v/Svend Erik
  Søndergaard, Spjald

Tirsdag 28. Fællesmøde
  v/Henning Høgild

November 2008
 
Tirsdag 04. Møde med nadverfejring
  v/John Nørlund, Ølgod

Tirsdag 11. Kl. 18.45 Bedemøde
  Fællesmøde v/Erik Trans
  Emne: Herrens dag kommer
  
Lørdag 22. Bibeldag
  v/Ole Andersen 
  Frederikssund

Tirsdag 25. Fællesmøde v/Poul
  Friis, Tarm
  
 



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 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: Horisont 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: Horisont (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: 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: Musikprogram v/
 Henrik 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: Sådan set v/
 Margit Nielsen
18.00: Guds ord er levende
 v/H.E. 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: Salmebogen fortæller 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: Musikspolen (G)   
18.00: Føljeton
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: I Guds omsorg (G)
18.00: Føljeton: Kaleb v/
 Anne Christine 
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: Musikprogram (G)
18.00: Ny føljeton:
 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/
 Marianna Kronborg
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

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

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Arken er ladet med v/
 Marianna Kronborg og
 Bent Larsen
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: 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: Ny musik i Arken (G)
18.00: Føljeton: Vestergaards-
 sønnen v/Esther
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: Salmebogen fortæller (G)
18.00: Føljeton
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)



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

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

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Tankevækkeren v/
 Johannes Ringsmose
18.00: Guds ord er levende 
 v/Hans Erik Nissen
21.30: Ved kilden v/Bent Larsen
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
17.30: 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: Allehånde (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Udpluk fra en fredag aften
21.30: Horisont (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: Salmebogen fortæller 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: 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: 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: 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/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/Astrid Petersen
09.00: Ældrehjørnet
 v/Jens Holm
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: Salmebogen fortæller (G)
18.00: Føljeton: Vestergaards-
 sønnen v/Esther
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: Musikspolen (G)
18.00: Føljeton: Vestergaards-
 Sønnen v/Esther
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: I Guds omsorg (G)
18.00: Føljeton: Vestergaards-
 sønnen v/Esther
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...
 Finn Andersen og
 Thomas Schmidt
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Arken er ladet med...
 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: Ny musik i Arken (G)
18.00: Føljeton: Vestergaards-
 sønnen v/Esther
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
09.00: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Arken er ladet med...
 v/Marianna Kronborg og
 Bent Larsen
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen 

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




