
Kik ind i Arkens boghandel



Budget 2011

Hermed vil vi gerne kvittere med en stor 
tak for gaver på kr. 19.410,- i september 
og kr. 40.500,- i oktober til Arkens 
arbejde.
I skrivende stund, som er den 22. 
november, er der også kommet mange 
gaver ind i november. Det rører os dybt 
og fylder os med taknemmelighed til 
Gud at mærke venners støtte og forbøn 
for vort arbejde.
Med ønsket om en rigtig velsignet jul til 
jer alle 

   

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. oktober..........kr. 249.128





Julen er kommen med
solhverv for hjerterne

bange
Sådan begynder v. 2 i 
den dejlige julesalme af 
Grundtvig: Kimer, I 
klokker, ja, kimer før dag 
i det dunkle.
Oprindelig var julefesten 
en solhvervsfest, som 
blev fejret, fordi dagene 
begyndte at blive 
længere igen efter en 
lang og mørk vinter. Nu 

vendte det, og vi gik mod lysere tider. Det 
fejrede man med fest og stærke drikke.
De kristne derimod fejrede denne fest til 
minde om Jesu fødsel.
At julefesten igen er ved at blive gjort til en 
hedensk solhvervsfest med god mad og 
stærke drikke er jo et trist vidnesbyrd om, 
hvor langt afkristningen er nået i vort land. 
Det er helt tydeligt, at Djævelen står bag 
ved kulisserne og forsøger gennem et 
overvældende udbud af reklamer om alt 
muligt helt fra midt i oktober at fjerne vores 
opmærksomhed fra det, som er den 
virkelige jul, og vi må jo sande, at langt det 
meste af det, der vælter ind i postkasserne 
de sidste 2 måneder før jul, absolut intet 
har med julens indhold og budskab at gøre. 
Jeg hørte engang om nogle kristne i 
København, der ville bruge julens 
anledning til at fortælle københavnerne om 
Jesus. I den anledning havde de sat nogle 
plakater op i byen med noget om jul og 
Jesus. Et par stod og betragtede plakaten, 
hvortil den ene kommenterede: "De skal da 
også blande Jesus ind i alt".
En sådan bemærkning er både til at le og 
græde over. Vi har vel ikke glemt, at den 
fest, vi forbereder lige nu i vores hjem, i 
hjertet og sindet, er en fest til minde om, at 

Jesus, verdens frelser, blev født i en stald i 
Betlehem?
Det er dog ham, der har fødselsdag, og 
som vi fejrer. Tænk på, at mennesker kan 
glemme at invitere fødselaren til festen.
Fejrer du solhvervsfest eller jul? Du synes 
måske, at det er et underligt spørgsmål at 
stille?
Sagen er, at vi alle så uhyggeligt let rives 
med af denne verdsliggørelse af julens 
højtid og budskab. Derfor er der grund til, 
at vi minder hinanden om, hvorfor vi fejrer 
julefesten.

Lyset skinner i mørket

Grundtvig minder os i denne julesalme om, 
at julen er kommet med solhverv for 
hjerterne bange. Når vi tænker på, at 
solhverv netop skal minde os om, at vi går 
mod lysere tider, så skal Jesu komme 
også minde os om, at lyset er kommet. 
"Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert 
menneske, var ved at komme til verden." 
(Johs. 1,9)
Lyset kom med Jesus. Han er det sande 
lys. Han er verdens lys.
Lys er en forunderlig ting. Der er ofte noget 
uhyggeligt over mørket. Vi bryder os ikke 
om det. Særligt ikke, hvis vi befinder os i 
omgivelser, vi ikke kender. Da er det bedst 
for os at kunne se. Mindre børn har det 
også ofte sådan, at de helst skal falde i 
søvn med lyset tændt på værelset, fordi de 
ikke bryder sig om mørket. Det kan vi 
voksne også godt identificere os med.
Jesus sammenligner det at leve uden ham 
med at vandre i mørket, og han siger i 
Johannes Evangeliet 12,35, at den, der 
vandrer i mørket, ikke ved, hvor han går. 
Sådan er det for den, der lever i åndeligt 
mørke. Det mest uhyggelige ved det er, at 
dette menneske ikke aner og tænker på, at 
det går mod fortabelsen.



Og som mørket kan gøre os bange og 
angste, sådan kan også det at leve i 
åndeligt mørke gøre hjerterne bange. Kun 
Jesus kan fri os af dette mørke, fordi han 
er det sande lys, som er kommet til verden, 
det lys, som skinner i mørket, og mørket 
greb det ikke.
Når vi tænder lyset i et mørkt rum, så 
fortrænger lyset mørket. Det er aldrig 
omvendt. Det er lyset, der har magten over 
mørket. Der er ingen, der kan 'tænde' for 
mørket der, hvor lyset er, men det bliver 
mørkt ved, at vi slukker for lyset.
Mørket har ingen adgang der, hvor Jesus 
er. Der er slet intet mørke i ham. Han er 
lyset. Måtte han også være lyset i dit liv!
Jeg kan i den forbindelse ikke lade være 
med at tænke på det, som Paulus siger til 
Kong Agrippa i Ag. g. 26. 18, at Gud har 
sendt ham til hedningerne, "for at åbne 
deres øjne, så de vender om fra mørke til 
lys og fra Satans magt til Gud, for at de kan 
få syndsforladelse og få samme lod som 
alle de andre, der er helliget ved troen på 
mig."
Det at blive kristen er at komme fra mørke 
til lys. Et kæmpe under.
Ja, tænk om denne julehøjtid måtte være 
med til at tænde lys i dit herte!

Julen er kommen med solhverv 
for hjerterne bange;
jul med Gudsbarnet i svøb, 
under englenes sange,
kommer fra Gud,
bringer os glædskabens bud.
Æren er Guds i det høje!

Med ønsket om en velsignet julehøjtid
Bent Larsen

Boganmeldelse

Advent
med alle sanser
Forfatter:
Astrid Reuss 
Schmidt
Forlag: 
Logosmedia
Pris: kr. 130,-

Lyt, læs, duft, dans, syng, smag eller 
spring over dørtærskler og oplev, at 
sanseindtrykkene forstærker og 
underbygger julens budskab!

Til hver dag fra den 1. til den 26. dedember 
finder du:

En sang (du har ikke brug for sangbog)
Et bibelvers (du behøver ingen bibel)
En andagt (som kan læses højt eller 
indenad)
En bøn (man kan bede sammen eller 
alene)
Et foto (som kan udforkes eller diskuteres)
En sansning (lad dig overraske!)

Til de fire adventssøndage er der ekstra-
materiale med bl.a. bageopskrifter.

Oplev advent anderledes
- alene eller sammen med familien. 

Lyt til Arkens Radio på 
webradio. 

Gå ind på Arkens hjemmeside 
www.arkenesbjerg.dk og følg

vejledningen



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

* Tilbud gives

Arken har et berigende samarbejde
med Esbjerg sømandsmission.
Vil du vide mere, kontakt da 

sømandsmissionær Finn Løvlund.
flp@somandsmission.dk



Siden sidst er der 
ikke sket ret meget 
nyt i radioen. Jeg 
passer stadig 
udsendelserne 
"Vejen gennem 
Bibelen", hvor jeg 
prøver at finde 
sange, der passer 
til teksten. 

I december sætter jeg dog julemusik 
på. 
Så har jeg stadig udsendelsen 
"Allehånde" en gang om måneden og 
jævnligt "Musikmix" i en time, lige som 
jeg har et aftenprogram i de måneder, 
hvor der er 5 mandage. Desuden er 
jeg tekniker for nogle faste producere, 
så jeg kan nok få tiden til at gå.
I november prøvede jeg dog noget helt 
nyt - nemlig at være tekniker for Mie 
Sundgaard, og det var jo en 
fornøjelse. Jeg håber, det vil gentage 
sig ind imellem.

I èn af mine andagtsbøger fortæller 
skribenten om en lille skolepige, som 
havde mistet sin far. Hjemme i deres 
stue stod der et indrammet billede af 
ham, og pigen hang ved dette foto. 
En dag spurgte pigens lærer hende, 
hvad hun ønskede sig til jul. Pigen så 
sin lærer lige ind i øjnene og svarede:
"Jeg ønsker mig allermest, at min far 
ville træde ud af billedrammen, så vi 
igen kunne være sammen".

Videre skriver forfatteren, at der er så 
mange mennesker, der spørger efter 
Gud og synes, at han er så langt væk 
og ikke lader høre fra sig, men, skriver 
han: "Jesus er jo "trådt ud af rammen" 
og kommet til vor jord som det lille 
barn i krybben og siden som et sone-
offer ved korsets død på Golgata". 

Lad os takke for det i denne jul og hver 
dag siden.

Nu er jeg hans egen,
for dyrt er jeg vundet.
Med blodets bånd 
til Ham er jeg bundet.

Nu ånder jeg frit.
Han bar jo min byrde.
Nu er jeg så tryg,
for Han er min hyrde.

Ja, Han er min Frelser,
min Klippe, mit Skjul
og gør selv min hverdag
til fest og til jul. 

Hermed vil jeg ønske alle læsere af 
dette blad en glædelig jul og et godt og 
velsignet nytår.



 Fredag den 7. oktober fik vi besked om, at 
én af vore meget trofaste brugere, Frank, 

pludselig var død. En 
hjemmehjælper 
havde fundet ham i 
hans lejlighed. 
Uanset er det jo altid 
et tungt budskab at 
få. Langt de fleste 
brugere på Arken 
kendte Frank. Han 
var et dejligt 
menneske, som man 
ikke kunne lade være 
at holde af. Livet 

havde bestemt ikke altid været let for Frank. 
Som for de fleste andre mennesker var der 
dårlige og gode dag for ham. Nogle gange 
kunne han godt give udtryk for, at han ikke 
magtede at leve mere, andre gange var han 
i rigtig godt 
humør og 
drillesyg. 
Frank var 
meget 
plaget af 
store 
smerter 
den sidste 
tid, han 
levede. 
Nogle gange så voldsomme, at han ikke 
kunne sove om natten for det. Frank var klar 
til at rejse herfra. I de sidste måneder blev 
det mere alvorligt for ham at være rejseklar, 
for han var nok klar over, at der ikke var så 
lang tid igen. Frank blev kun 51 år gammel. 
Fredagen efter skulle han bisættes, og vi 
arrangerede en mindefest for ham på Arken, 
hvor vi begyndte med rundstykker, hvorefter 
vi sang nogle sange, og flere tog ordet for at 
mindes Frank. Så fulgtes vi ud til Novrup 
Kapel, hvorfra han blev bisat. 
Ære være Franks minde.

I efterårsferien var jeg to aftener i 
Løgumkloster, hvor jeg medvirkede ved et 
efterårskursus. Sidste aften skulle jeg i 
forbindelse med mødet fortælle om mit 
arbejde ud fra Arken. I den forbindelse 
havde jeg spurgt to af vore trofaste 
brugere om at tage med for at fortælle om, 
hvad Arken var for dem. Det blev for dem, 
men også for mig, en rigtig stærk 
oplevelse. Flere af deltagerne har 
efterfølgende givet udtryk for, at det havde 
gjort stort indtryk på dem at møde disse to 
brugere. F.eks har de fået et brev fra et 
ægtepar på 
Sjælland, én 
har besøgt 
dem her på 
Arken, og 
når jeg har 
været rundt 
siden, har 
jeg et par 
steder også 
mødt nogle deltagere, som fortæller 
mig,vfg at det var en god oplevelse at 
møde dem fra Arken. På billedet er vi 
fotograferet foran deltagerne. Det er fra 
venstre: Bent, Yvonne og Vagn.
Jeg kan ikke lade være med at skrive om 
fredagstræf, og slet ikke, når Mie ikke gør 
det denne gang.
Det er altså bare en rigtig god oplevelse. 
Sidst havde vi besøg af Ølgod Mandskor. 

De 
passer 
bare så 
godt ind 
sammen 
med os, 
og så har 
de et 
rigtigt 
godt 

vidnesbyrd. Det er også en stor glæde at 
se, hvordan vore brugere lever med i en 



sådan aften. De synger med på sangene 
og oplever et godt fællesskab med 
hinanden. Jeg tror, de føler, at det her er 
vores. 
Sidste fredag her i november er der 
fredagstræf med lokale kræfter. Og så ser 
vi jo frem til interview og koncert med Marie 
Lind. På grund af, at så mange har 
tilkendegivet, at de vil være med, bliver 
koncerten afholdt i Luthersk Missions 
missionshus på Stenhuggervej. 
Og så nærmer tiden sig jo også for vores 
traditionsrige julefest her på Arken. Det 
bliver i år den 19. december, og det glæder 
vi os helt vildt til. Arken holder julelukket fra 
23. december til 2. januar. Dog sender vi 
radio, som vi plejer - også med 
morgenkrydder. Og så glæder vi os jo 
meget over, at det er blevet muligt for os at 
sende radio over computeren. Jeg er 
blevet klar over, at noget, der hedder 
'internet-radio', også er ved at være 
udbredt, så lige nu arbejder vore teknikere 
på at få os tilmeldt de forskellige internet-
udbydere, så endnu flere kan høre det. 
Et ægtepar fra Ølgod fejrede forleden 
guldbryllup. Jeg har hørt, at det eneste, de 
ønskede sig i gave, var mulighed for at 
høre Arkens Radio, og det ved jeg, at de er 
ved at få opfyldt. Gode venner i Ølgod 
hjælper dem. 
Midt i november havde jeg et interview 
med Thorkild Meiner Jensen. Emnet var 

'Åbne døre', som han bruger rigtig megen 
fritid på. Det er en bevægelse, der støtter 
den forfulgte kirke i verden - bl.a. ved at 
smugle bibler ind i de lukkede lande. 
Thorkilds oplevelser og engagement i 
projektet gjorde stort indtryk på mig. Så 
har vi det jo godt her, og det må vi huske 
at takke Gud for sammen med forbøn for 
de mange forfulgte og lidende kristne i 
verden. 
Så har vi også haft besøg af en teen-klub 
fra Tarm. Fjorten teen-agere og 3 ledere 
dukkede op kl. 17.30 og spiste deres 
medbragte McDonald-mad. Bagefter 
havde jeg en andagt for dem, og vi sang 
en adventssang. De kom også for at høre 
om Arkens arbejde, og til sidst lokkede jeg 
fire af dem i studiet til et kort interview. Det 
er en 
glæde 
at op-
leve 
enga-
gerede 
teen-
agere 
og 
ledere,  
der 
bruger deres fritid på at være sammen 
med dem. Man kan godt være lidt ør i 
hovedet efter en dag på Arken. Der bliver 
snakket rigtig meget i kaffebaren - både 
brugerne indbyrdes og med os 
medarbejdere. Så det er mange indtryk og 
oplevelser, man går hjem med - 
selvfølgelig både trælse og gode 
oplevelser. 
Jeg kan glæde mig rigtig meget, når 
brugerne opmuntrer og støtter hinanden. 
Og hvor er det godt at vide, at Guds ord 
ikke vender virkningsløst tilbage.

Bent Larsen



Tid er et uhåndterligt 
begreb.
Nu er det igen tid til at 
skrive Arkens Blad, det 
føles ellers, som om vi 
lige har gjort det sidste 
blad færdigt. Jeg vil 
gerne skrive lidt om 
vores undervisnings-
dag med Sonja Lyhne, 
men så føler jeg, at det 

er gamle nyheder, jeg kommer med, selv om 
dagen dog står helt klar for mig. Nå, men det 
handler jo heldigvis ikke om, hvad jeg føler.                                                                                            

Livshistorie ved Sonja Lyhne. (5.okt)
Sonja fortalte i sin 
livshistorie om livet med 
alternativ behandling og 
okkultisme, indtil hun mødte 
Jesus Kristus som sin 
personlige frelser. Sonja var 
hudløst ærlig omkring, 
hvordan den okkulte verden 
vakte hendes interesse for 
åndsmagter i mange 
forskellige afskygninger. 
Hvordan interessen blev til 
afhængighed og 
overgivelse, og hvordan det 
pludselig tog al hendes tid, 
opmærksomhed, energi og penge.
Ja, tiden fløj af sted, da Sonja fortalte. Det var 
næsten, som man kunne mærke, hvor 
dragende netop dette emne kunne være. 
Men som det mest fantastiske kunne Sonja 
fortælle, hvordan Gud greb ind i hendes liv. 
Hvordan Jesus sejrede over syndens og 
dødens magt.
Flere af vore brugere kunne relatere til 
Sonjas livshistorie, og der blev stillet mange 
gode spørgsmål og knyttet flere livs- 
beretninger til.   Det var en rigtig god 

eftermiddag, en eftermiddag der gav meget 
stof til eftertanke.
Vores sang den eftermiddag blev helt 
naturlig:
”Du som bryder lænker løser trælles bånd, 
du som frihed skænker ved din Helligånd, 
frem til dig jeg trænger fra mit fængsel ud, 
ej en slave længere, men et barn af Gud.
Jeg er din o Jesus, jeg er din - ene din, 
købt til din at være, helt og holdent din.”

Mandetur
Knud fra Herrens mark, ja det er rigtig nok, 
sådan kalder han sig selv. Knud inviterede 
mændene fra Arken på mandetur. Turen 
skulle gå til Ølgod, hvor Knud bor. Der 
skulle så hygges med kaffe og æblekage. 
Udover at spise ville Knud vise film på 
storskærm og spille kirkemusik for fuld 
udblæsning. Det blev til, at Mogens fyldte 
bilen og kørte af sted. Nu er det bare 
sådan, at det med datoer ikke altid er så 
let. Turen til Ølgod blev derfor til 2 ture, 
men hvad gør det, når der bare er tid og 
godt fællesskab. 1.tur blev på grund af 
forvirring med datoerne improviseret 
undervejs, Tommy Dahl gav kaffe og kage 
på Hodde kro, og derefter blev det til en 
køretur ud i det blå. Den 2. tur blev som 
planlagt, men til gengæld kom der denne 
gang 2 biler af sted, så måske var det ikke 
så galt endda. 2 rigtig gode ture.

Julehandlen er godt begyndt i Arkens 
boghandel. 
Margit, Judit og Dorit har igen i år brugt tid 
og kræfter på at være kreative. De har 
pyntet boghandlen så fint op til Jul, og der 
er blevet bestilt nye julevarer hjem.  Du kan 
også være heldig at finde et godt tilbud fx. 
er andagtsbogen: ”Èt er nødvendigt” af 
Hans Erik Nissen sat ned til ½ pris her op til 
jul, så kom og gør en god handel.

,



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

December 2011

Torsdag  01. Adventsfest kl. 19.00 v/
  Peter Schmidt, Tarm 

Tirsdag 06. Møde v/Jens Ole 
  Christensen, Hillerød   

Tirsdag  13. Møde v/Henning Hansen
  Esbjerg. 

Lørdag 17. Kl. 18.00. Fælles spisning
  og julen synges ind.

Lørdag 24.  Julemøde kl. 14.00 v/Bent
  Larsen, Esbjerg

Onsdag 28.  Julefest kl. 19.00
  v/Henrik Kristensen, Esbjerg

Januar 2012
 
Tirsdag 03. Møde v/Peter Møller
  Schmidt, Toftlund  

Tirsdag 24. Møde v/Peter Vind, Ribe

Tirsdag 31. Møde v/Finn Løvlund
  Esbjerg



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: Musikmix v/Esther
21.30: Allehånde (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

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

  
  

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

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

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Lidt af hvert
 v/Dan Pedersen
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: Juleprogram
 v/Mogens Holm
21.30: Lidt af hvert (G)
22.00: Musik og 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: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

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

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

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: De mest ønskede sange
 v/Niels-Jørgen Østerby
21.30: Sange jeg kan li' (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Tro og håb
 v/Anne Mette Baggesgård
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 (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: 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: 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
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Musikprogram
 v/Mogens Holm
09.00: Ældrehjørnet
 v/Laurids Breum 
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Mødereportage
 Genuds. søndag kl. 22

08.30: Musikprogram
 v/Laurids Nielsen
09.00: Ældrehjørnet
 v/Bent Larsen 
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Mødereportage
 Genuds. søndag kl. 22

08.30: Musikprogram
 v/Rosa Sørensen
09.00: Ældrehjørnet
 v/Laurids Breum 
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Mødereportage
 Genuds. søndag kl. 22 

08.30: Musikprogram
 v/Maren Nielsen 
09.00: Ældrehjørnet
 v/Laurids Nielsen
17.30: Musikprogram (G)
18.00: Ældrehjørnet (G)
21.30: Mødereportage
 Genuds. søndag kl. 22

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: 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: Tilbageblik
 v/Bent Larsen
17.30: Tilbageblik (G)
21.30: Mødereportage
 Genuds. søndag kl. 22

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
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)



08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
17.30: Tro og håb v/
 Anne Mette Baggesgård
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: Lidt af hvert
 v/Dan Pedersen
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: Aftenprogram
 v/Esther Schmidt
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: Interview med
 Thorkild Meinert 1:2
21.30: Tro og håb (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Interview med
 Thorkild Meinert 2:2
21.30: Lidt af hvert (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jens Olsen
17.30: Musikmix v/
 Esther Schmidt
21.30: Aftenprogram (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: Ny musik i Arken
 v/Niels-Jørgen Østerby
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: Tilbageblik (G)
21.30: Allehånde (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

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

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
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: 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: Føljeton
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: Føljeton
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: Føljeton
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: Føljeton
21.30: Guds ord er levende (G)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)




