


I sidste nummer af Arkens blad skrev jeg her 
på siden lidt om vores økonomi. Det er sådan, 
at nogle af vores faste trofaste givere er gået 
bort. Det har betydet, at vi over de sidste to år 
er gået omkring kr. 100.000,- tilbage i 
gaveindtægter, og det er mange penge i vores 
budget. 
Jeg har orienteret om det ved nogle møder i 
september og oktober, hvilket har gjort, at vi i 
disse måneder har modtaget væsentligt større 
gaver. Det kan ses på søjlen herunder. Stor 
tak til jer alle. 
Håber, at I også vil tænke på Arken i den 
kommende tid. 
Det kan gøres på kontoen side 9 i bladet 
eller på mobilpay på nr. 57213.

Bent Larsen

Budget for 2018.........................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. 261.093

Budget pr. måned kr. 32.500



Hold fast ved det, du har

“Jeg ved, at du kun har svage kræfter og 
dog har holdt fast ved 
mit ord og ikke 
fornægtet mit navn.” 
Åb. 3,8
Sådan skriver Jesus til 
menigheden i Filadelf-
ia. Der er i alt 7 breve i 
Åbenbaringsbogen 
kap. 2 - 3.
I de 6 andre breve 
kommer Jesus med en 
alvorlig formaning. 
F.eks. Skriver han til 
menigheden i Efesus: 
“du har svigtet din 

første kærlighed” og til menigheden i 
Sardes: “du er lunken”

Det, der afgør betydningen af et brev, er, 
hvem afsenderen er. Et brev fra Synoptik 
om aldersbestemt rabat på nye stel er ikke 
lige så vigtige som et brev fra en advokat 
om en arv.
Afsenderen her præsenterer sig som ‘den 
Hellige, den sanddru, han som har David-
snøglen’.
Det er altså ikke et ligegyldigt brev. 
Jeg har nogle gange tænkt: Hvad vil Herren 
skrive til mig, hvis han skulle sende et 
brev? Hvad ville der stå i et brev til Arken? 
Hvad ser han, der kender alle ting?
Til menigheden her skriver han at: “Jeg har 
lukket en dør op for dig, som ingen kan 
lukke i”
I et hus findes der en hoveddør, som giver 
adgang til huset, og inde i huset er der 
mange døre, som adskiller to rum. En dør 
kan man både gå ind ad og ud ad - hvis 
den altså ikke er låst. Jesus har låst en dør 

op for menigheden, så de kan gå ind. Det 
har han gjort med ‘Davidsnøglen’.
En dør bruges ofte i Bibelen som et billede 
på en åndelig virkelighed. 
F.eks. siger Jesus: “bank på, så skal der 
lukkes op for jer.”
Matt. 7,7
Eller i Johs. 10,9: “Jeg er døren. Den, der 
går ind gennem mig, skal blive frelst.”
Disse mennesker i menigheden i Filadelfia 
hørte ikke til verdens stormænd. Jesus 
siger om dem, at de kun har svage kræfter, 
men jeg har stillet jer for en åben dør, så de 
kunne gå ind.
Jesus har altid haft øje for dem, der er 
svage.
Her var der en menighed, der ikke havde 
store tanker om sig selv. De regnede ikke 
med, at de var noget. Men hvad regnede de 
så med?
Det siger Jesus her: “Du har holdt fast ved 
mit ord.”
Det vigtigste for en menighed og for en kris-
ten er at holde fast ved Guds ord - holde os 
til det, som Gud lærer os om Jesus, om 
frelsen, og ikke fornægte hans navn.
Det er her, kampen står og vil forstærkes, 
efterhånden som udviklingen i samfundet 
kommer. Og det går stærkt.
Her tænker jeg både på det etiske og te-
knologiske område.
Lad os bede om nåde til at holde fast ved 
hans ord. Vi bliver aldrig populære af det.
Hemmeligheden for denne menighed var, at 
de havde holdt fast ved Guds ord og ikke - 
hverken indadtil eller udadtil - fornægtet 
Jesu navn.
Vi møder modstand mod det, både fra ver-
den omkring os og fra den kristendom om-
kring os, som ikke er nogen kristendom, 
fordi de har svigtet troskaben mod Guds 
levende ord.

Bent Larsen



Mit navn er 
Martin, jeg er ny 
her på Arken og 
derfor denne lille 
intro.
Jeg er 22 år, 
adopteret fra 
Colombia, 
opvokset i og bor 
stadig i 
Sønderjylland.
Min vandring med 
Jesus begyndte, 

da jeg blev elev på Brændstrup kristne 
friskole i 3. klasse. Det er mit 
udgangspunkt for, at jeg nu er kommet til 
Arken her på min rejse i livet. 
Jeg har gået på Løgumkloster Efterskole 
og Luthersk missions højskole. De to 
fællesskaber fik afgørende betydning for 
min frimodighed, og min glæde ved at 
være sammen med andre mennesker 
voksede markant, desuden rodfæstede 
det min kristne tro endnu dybere. 

Personligt interesserer jeg mig for historie, 
teologi, kunst og kultur, politik, litteratur, 
sprog mm. og lærer generelt meget.
Jeg har en studentereksamen med græsk 
og latin som mine hovedfag foruden et 
mere alment skema med ”almindelige” 
fag. Mine 2 sabbatsår efter gymnasiet har 
jeg brugt på lidt forskelligt, arbejdsmand 
hos tømrerfirmaet Jensen og Jensen, 
frivilligt arbejde, højskole og senest 
butik/lagermedarbejder hos Fleggaard i 
Süderlügum.
På mit job hos Fleggaard nyder jeg især at 
udføre kundeservice, den mere personlige 
og sjælelige kontakt har jeg på Arken, for 
mig er det livsbekræftende at hjælpe 

mennesker, og det giver mig også 
meget personligt. Når jeg ser på 
fremtiden, tæker jeg, at de talenter, jeg 
nu besidder, kan bruges godt på at 
læse teologi på Menighedsfakultet til 
næste år, ja jeg oplever det nærmest 
som et kald.

Jeg har personligt oplevet en række 
psykologiske og filosofiske 
problemstillinger, i og med at jeg er 
adopteret, det har gjort, at jeg kan 
forstå andre mennesker i deres 
problemer med stor indlevelse, at jeg 
er interaktiv, og at jeg er i godt selskab 
med fx sensitive mennesker, da jeg 
selv er sådant et.

Min kontakt til Arken startede, da jeg 
henvendte mig til Bent Larsen under 
pausen ved et IM møde i Tønder, kort 
tid efter kom jeg på besøg her i Arken. 
Selv om jeg bor lidt syd for Ribe, tager 
jeg med glæde hen til Arken, da jeg 
synes, det er et dejligt sted at være. 
Jeg har oplevet, at Bent og Mie med 
flere har taget godt imod mig og sat 
mig fint ind i tingene her på Arken, 
herunder Arkens Radio som er et helt 
nyt område for mig, rigtig spændende 
og lærerigt.

Personligt glæder jeg mig, hver gang 
jeg tager turen til Esbjerg til Arken, og 
jeg er taknemmelig for, at jeg har fået 
denne mulighed. 



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

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

sømandsmissionær Finn Løvlund.
flp@soemandsmissionen.dk
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Hvor er der meget at skrive om i ‘Arkens 
hverdag’. Så er vi jo også begrænset af, 
hvad vi kan skrive om - især efter den nye 
persondatalov, som flere af jer helt sikkert 
har hørt om i medierne. Mie og jeg har 
været på kursus i Kolding tirsdag den 13. 
november, arrangeret af Luthersk Mission 
for ansatte i Vestdanmark. Det er godt nok 
helt vildt bøvlet, men det må vi jo tage med. 
Der er kommet en masse regler om, 
hvordan vi må opbevare adresser på 
frivillige, brugere og ansatte. Også når det 
gælder brug af billeder. I alle tilfælde skal 
der gives tilladelse fra dem alle til at måtte 
bruge det i Arkens blad og på nettet. Vi er i 
gang med at få det på plads, så vi 
overholder loven. Ellers kan det koste store 
bøder. I næste nummer vil jeg orientere 
mere om, hvordan vi har håndteret det. 
Som jeg har forstået det, så er der fra 
myndighederne indført en indkørings-
periode på et par år. Alt er ikke på plads 
endnu, særligt når det gælder de frivillige i 
foreningerne. Her afventer Luthersk 
Mission med andre stadig svar fra 
ministeriet.

Økonomi
Jeg har skrevet lidt om Arkens økonomi på 
side 2. 
Henning Hansen, som er frivillig på Arken, 
har søgt nogle fonde. Det har bl.a. betydet, 
at vi har modtaget kr. 25.000,- fra Sydbank 
Fonden, så det er en rigtig stor hjælp. I 
september modtog vi kr. 43.150,- i gaver og 
i oktober kr. 43.559,-. Det er vi meget 
taknemmelige for, men vi har brug for nye 
givere for at sikre indtægter i fremtiden. 
Rigtig stor tak om du vil overveje, om det 
skulle være dig.
Efter en ansøgning til Isobro har vi også her 
sidst i november modtaget kr. 10.000,- .
Du er velkommen til at ringe eller skrive til 
os, hvis du vil vide mere om Arkens 

arbejde. På vores hjemmeside prøver vi 
også at være opdateret. Lige nu er vi 
også i gang med en ‘facebook-side’. 
Bjarne Sjælland, som er ny i Arkens 
bestyrelse, er i gang med projektet.

Praktikanter
I flere år har vi haft 
praktikanter fra Frøstup- 
have Efterskole. Jeg 
kan kun sige, at det har 
været en fantastisk 
oplevelse. I uge 46 har 
vi haft Johanne 
Kristensen fra 
Holstebro. Det har også 
været en fantastisk 

oplevelse. Kan ikke finde nok rosende ord 
til dig, Johanne. Du var bare så fantastisk 
fra første dag. Imponerende at en pige på 
bare 15 år mødte Arkens brugere med så 
stor empati. Johannes bedste veninde, 
Clara, som var praktikant for et år siden, 
anbefalede hende at søge praktik på 
Arken. Vi er overrasket over, at de 
modtager os ‘gamle’ på Arken, så de 
finder på at besøge os efterfølgende. Det 
må være, fordi mødet med Arken og 
brugerne har gjort noget ved dem. 
Frivillige

Arken er jo helt afhængig af de frivilliges 
indsats. Det gælder også bestyrelsen for 
Arken, som gør et kæmpe arbejde. Der er 
sket en udskiftning i bestyrelsen. Jens 
Holm og Mads Peder Thorlund, som har 
været med i bestyrelsen i mange år, har 
ønsket at stoppe. I stedet er valgt to ny. 
Det er Bjarne Sjælland og Birgit Jepsen. 
Ud over dem består Arkens bestyrelse nu 
af Jens Peter Schmidt som formand, 
Astrid Petersen som sekretær, Torben 
Kjær-Jensen som bygningsansvarlig. 



Sidste nye er Birgit. Jeg vil gerne sige stor 
tak til dig, fordi du var 
villig til at stille op til 
bestyrelsen. Birgit har 
været frivillig i Arkens 
boghandel i et halvt år 
og er efterhånden kendt 
på Arken. Hun er 
kommet godt ind i 
Arkens hverdag, og 
brugerne kender hende 
allerede godt. 

For os på Arken betyder det meget, at nogle 
fra bestyrelsen er tæt på Arkens hverdag, 
særligt når vi skal træffe beslutninger 
omkring Arkens fremtid, for så ved de, hvad 
det drejer sig om og betyder.
Der skal lyde en rigtig stor tak til dig, Mads 
Peder Thorlund, for den tid, du var med i 
Arkens bestyrelse og for dit engagement og 
store arbejde for Arken.
Fredagstræf på Arken

Ja - det har jeg jo skrevet om flere gange, 
men det er jo fantastisk hver gang. 
Jeg bliver nødt til at omtale fredagstræf, hvor 

vi havde besøg af 
Putte og Knud 
Lysgaard i 
august. 
Jeg har i lang tid 
forsøgt at få dem 
til at tage turen fra 
Nordsjælland til 
Arken. Det er en 
rigtig lang tur, 
men endelig 
lykkedes det. Og 

vi havde bare en fantastisk aften sammen 
med dem. 
De kom i god tid, så der blev tid til et 
interview i Arkens Radio, hvor de fortalte om 
deres liv. Det blev til et både sjovt og 
alvorligt interview. Deres sange bliver ofte 
ønsket i vores radio, så det var jo en god 

anledning for vores brugere til at møde 
dem live.
De lærte os et par nye sange i løbet af 

aftenen, som var en god blanding af duet 
og fællessang, godt blandet med 
vidnesbyrd fra dem, hvor Putte bl.a. 
fortalte om baggrunden til nogle af 
sangene, hun har skrevet.
I oktober havde vi besøg af det ‘grå guld’ 
som er et forholdsvis nystartet kor fra 
Sønderjylland. Selv om de fleste var grå i 
toppen, så må jeg bare sige, at de sang 
fantastisk og havde nogle gode 
vidnesbyrd til sangene. Jeg har mødt 
nogle fra koret siden, som har givet udtryk 
for, at det også havde været en rigtig god 
oplevelse for dem at møde Arken.

Fødselsdage 
på Arken

Rigtig mange 
vælger at fejre 
deres 
fødselsdag 
sammen med 

os på Arken, og det er vi rigtig glade for.
Ei Ei kommer fra Burma, og der er langt til 
familien, hvis hun skal fejre fødselsdag 
sammen med dem, så er Arken tættere 
på.
I ønskes alle en velsignet jul og et godt 
nytår.

Bent Larsen



Arken ligger i Zions 
sogn, som hører til Zions 
kirke. Der har Niels 
Jørgen Kobbersmed 
været præst i 26 år. I 
alle år har NJK besøgt 
Arken med sine 
konfirmander. Det har 
været et rigtig dejligt 
samarbejde, hvor kristen 

tro og liv følges hånd i hånd. Vi har 
oplevet stor lydhørhed fra konfirmand- 
erne. De unge giver også os noget, fra 
deres åbenhed, spørgelyst og egne 

erfaringer, det har været rigtig godt. Det 
har også betydet, at nogle konfirmander 
eller forældre har fået en relation til 
Arken.
Vi er glade for NJKs ønske om at gøre 
Arkens arbejde kendt. Vi vil også takke 
NJK for, at Arken har været på bedelisten 
i Zions Kirke hver eneste søndag, han har 
haft gudstjeneste, det har glædet os rigtig 
meget.
Dette besøg blev NJKs sidste besøg på 
Arken med konfirmander, da han har 
valgt at trække sig tilbage og gå på 
pension her til jul. Mange tak for alt NJK.
Må Gud velsigne dig og din familie i jeres 

nye livssituation.                                   
 Her i efteråret fik jeg en telefon-opringning,  
der gav mig gåsehud. 
Der var Søren Eriksen, der ringede til 
Arken. Bent var på ferie, så snakken blev 
med mig. Søren fortalte om sit kald fra Gud 
med en  opgave som gadepræst blandt 
grønlændere i 
Esbjerg. Om døre 
der åbnede og 
lukkede sig for ham 
og Solveig. Om 
Guds ledelse i 
missionærtjenesten 
i Grønland de 
seneste tre år. Om 
hjemsendelse pga.  
sygdom, om  
helbredelse,bolig-
situation og meget 
meget mere. Jeg 
var fuldstændig mundlam, det skal der ellers 
meget til, jeg var bare så glad og begejstret. 
Det var foreløbig tanker på tegnebrættet og 
endnu ikke endelig forhandlet med 
landsstyrelsen. Men jeg kunne næsten ikke 
få armene ned og glædede mig til at fortælle 
det videre til Bent efter hans ferie.
Nu kan jeg så sige til ALLE “det bliver til 
noget”. Søren skal fra januar 2019 være 
gadepræst blandt grønlændere i bla. 
Esbjerg. Han skal have en stor tilknytning til 
Arken, som også vil holde døren åben, hvis 
nogle af Sørens fremtidige kontakter har lyst 
til at besøge os. På Arken er vi i den 
situation, at vi ikke har overskud af tid til 
opsøgende arbejde. Så vi åbner døren og 
byder hjertelig velkommen.
Vi er i stor forventning til Guds ledelse i 
fremtiden.



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

Bank: Faster Andelskasse
Reg. Nr. 5958
Konto: 1006299

ARKENS BOGHANDEL
Tlf. 7513 8989
arkensboghandel@esenet.dk
Giro: 862 2221

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 vedlagte girokort.
Arkens leder er Bent Larsen.

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

December 2018

Søndag 02 Kl. 10.00: Gudstjeneste
  v/Mads Hessellund

Torsdag 06 Kl. 19.00: Adventsfest
  v/Guldfisken/juniorkredsen

Tirsdag  11. Møde v/Henrik Kristensen

Søndag  16. Kl.10.00: Gudstjeneste
  v/Svend Søndergaard

Tirsdag 18 Sang- og vidnemøde

Mandag 24. Kl. 14.00: Gudstjeneste
  v/Henrik Kristensen

Fredag 28. Kl. 19.00: Julefest
  Jens Holm

Februar 2019

Lørdag 02 Bibeldag v/ Svend Aage
  Jacobsen. Program følger

Tirsdag 12 Møde v/Bent K. Hansen

Søndag 17 Kl. 10.00: Gudstjeneste v/
  Alex Karlsen

Tirsdag 26 Kl. 19.00: Kredsmøde.
  Dagsorden følger

Januar 2019

Søndag  06. Kl. 10 .00: Gudstjeneste
  v/Ole Hauge

Alliance-bedeuge fra 
Søndag d. 6. - Søndag d. 13.

Søndag 20. Gudstjeneste
  v/Henrik Kristensen

Tirsdag 22. Møde v/Kurt Krüger 

Tirsdag 29. Møde v/
  Kristian Andersen



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
 Ny Testamente
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
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
 Esbjerg-historier
09.30: v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Julesange jeg kan li’
 v/Martin Poort
19.30: Vejen gennem
 Bibelen (G)

09.00 - Julemusik v/Erik
10.00: Sundgaard

18.00 -  Julemusik v/Erik
20.00: Sundgaard

09.00 - Julemusik v/Erik
10.00: Sundgaard

18.00 -  Julemusik v/Erik
20.00: Sundgaard

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/H.E.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: Tilbageblik v/Bent Larsen
18.00: Tilbageblik (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Tilbageblik (G)
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: 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 v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview v/Bent Larsen
18.00: Arken er ladet med
 v/David Christensen,
 Claus Aaskov og
 Thomas Schmidt
22.00: Vejen gennem
 Bibelen 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview v/Bent Larsen
18.00: Arken er ladet med
 v/Bent Larsen,
 Jørgen Jensen og
 Jens Fredensborg
22.00: Vejen gennem 
              Bibelen (G) 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview v/Bent Larsen 
18.00: Arken er ladet med
 (ikke direkte)
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G) 

09.00: Boghjørnet
 v/Birgit Jepsen
09.30: Ældrehjørnet
 v/Bent Larsen 
18.00: Boghjørnet (G)
18.30: Ældrehjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 09
18.00: Mødereportage (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

09.00: Musikprogram
 v/Dan Pedersen
09.30: Ældrehjørnet
 v/Laurids Breum 
18.00: Boghjørnet (G)
18.30: Ældrehjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 16
18.00: Mødereportage (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

09.00: Musikprogram 
 v/Esther Schmidt
09.30: Ældrehjørnet
 v/Bent Larsen 
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Ældrehjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 23
18.00: Mødereportage (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

09.00: Musikprogram
 v/Esther Schmidt
09.30: Ældrehjørnet
 v/Esther Schmidt
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Ældrehjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 30
18.00: Mødereportage (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

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 v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G) 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview v/Bent Larsen 
18.00: Arken er ladet med
 v/Erik Sundgaard og
 Jan Jørgensen
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G) 

09.00: Musikprogram
 v/Esther Schmidt
09.30: Ældrehjørnet
 v/Laurids Breum
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Ældrehjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 02
18.00: Mødereportage (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

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 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
20.00: 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: 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: Guds ord er levende
 v/Hans Erik Nissen
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/Esther Schmidt
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: Musikprogram
 v/Mie Sundgaard
18.00: Musikprogram (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: 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: Esbjerg-historier
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier (G) 
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Sange jeg kan li’
 v/Martin Port
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
22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G)

09.00: Allehånde v/Esther Schmidt
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: Oplæsning af NT
18.00: Sange jeg kan li’ (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 Jensen
18.00: Israels historie (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)
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 (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview v/Bent Larsen
18.00: Arken er ladet med
 v/Niels-Jørgen Østerby og
 Annette og Knud Vestergaard
22.00: Vejen gennem Bibelen 
 v/Jørgen Skydstofte

09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview v/Bent Larsen
18.00: Arken er ladet med
 v/David Christensen,
 Claus Aaskov og
 Thomas Schmidt
22.00: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte 

09.00: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
09.30: Interview v/Bent Larsen
18.00: Arken er ladet med
 v/Erik Sundgaard,
 Helena Rasmussen
 og Jan Jørgensen
22.00: Vejen gennem Bibelen 
 v/Jørgen Skydstofte (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview v/Bent Larsen 
18.00: Arken er ladet med
 v/Bent Larsen,
 Jørgen Jensen
 og Jens Fredensborg
22.00: Vejen gennem Bibelen 
 v/Jørgen Skydstofte  

09.00: Musikprogram
 v/Esther Schmidt
09.30: Ældrehjørnetv/Laurids B
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Ældrehjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 06
18.00: Mødereportage (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

09.00: Boghjørnet
 v/Birgit Jepsen
09.30: Ældrehjørnet
 v/Jens Holm 
18.00: Boghjørnet (G)
18.30: Ældrehjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 13
18.00: Mødereportage (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

09.00: Musikprogram
 v/Jens Peter Schmidt
09.30: Ældrehjørnet
 v/Laurids Breum 
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Ældrehjørnet (G
19.00: Mødereportage

Søn. 20
18.00: Mødereportage (G)
19.00: Esbjerg Lokalt 

09.00: Musikprogram
  v/Esther Schmidt
09.30: Ældrehjørnet 
 v/Bent Larsen
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Ældrehjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 27
18.00: Mødereportage (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

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 (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/Annette Vestergaard
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: Program v/Dan Pedersen 
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 jeg kan li’ v/
 Martin Port
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: Program v/Dan (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 
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: 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 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: Oplæsning af NT
18.00: Sange jeg kan li’ (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 Jensen
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: Musikprogram
 v/Esther Schmidt
09.30: Ældrehjørnet
 v/Laurids Breum
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Ældrehjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 03
18.00: Mødereportage (G)
19.00: Esbjerg Lokalt
 

09.00: Boghjørnet 
 v/Birgit Jepsen
09.30: Ældrehjørnet
 v/Bent Larsen
18.00: Boghjørnet (G)
18.30: Ældrehjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 10
18.00: Mødereportage (G)
19.00: Esbjerg Lokalt
 

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

Søn. 17
18.00: Mødereportage (G)
19.00: Esbjerg Lokalt
 

09.00: Musikprogram 
 v/Esther Schmidt
09.30: Ældrehjørnet 
 v/Bent Larsen
18.00: Musikprogram (G)
18.03: Ældrehjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 24
18.00: Mødereportage (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

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 (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: Arken er ladet med
22.00: Vejen gennem
 Bibelen 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview v/Bent Larsen
18.00: Arken er ladet med
22.00: Vejen gennem
 Bibelen 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview v/Bent Larsen
18.00: Arken er ladet med
22.00: Vejen gennem
 Bibelen 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Interview v/Bent Larsen
18.00: Arken er ladet med
22.00: Vejen gennem
 Bibelen

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)



Fredagstræf :

21. Dec. kl.18.00
Julefest 

25.Jan. Kl.18.00
Fredagstræf:

22.Febr.kl.18.00
Fredagstræf:


