


En stor tak for gaver til Arkens arbejde 
som i september beløb sig til kr. 25.600,- 
og i oktober til kr. 25.850,- 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.  

Nu er vi begyndt på årets sidste måned, 
og så er det jo altid spændende at se, 
hvordan det kommer til at hænge 
sammen. 
Jeg vil gerne ønske jer alle en velsignet 
julehøjtid.

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 31. oktober................kr. 233.538

Budget 2008





Du skal give ham 
navnet Jesus

Det var der engang en engel, der kom og 
fortalte jomfru Maria. Vi læser om det i 
Lukas kap. 1.31flg.. Det er forståeligt, at 
Maria bliver forskrækket, da engelen 
Gabriel pludselig kommer på besøg i 
hjemmet i Nazaret. Det ville vi nok også 
blive, men engelen beroliger hende: “Frygt 
ikke, Maria! For du har fundet nåde for 
Gud. Se, du skal blive med barn og føde en 
søn, og du skal give ham navnet Jesus”. 
Gabriel siger videre til Maria, at der ikke 
skal være ende på hans kongedømme. Om 
ingen andre er det nogensinde blevet sagt. 
Dette navn blegner aldrig. Det forsvinder 
aldrig, glemmes aldrig. Ja endnu mere: Det 
taber aldrig værdi. Andre navne kan godt 
huskes en tid efter, at personen er død, og 
også have værdi. Sådanne store navne har 
der været mange af. Men fælles for dem er, 
at de langsomt glemmes, efter at nye store 
navne dukker op. Så blegner de. Men 
sådan er det ikke med navnet Jesus. Dag 
efter dag, uge efter uge, år efter år er 
navnet Jesus lige stort og herligt.
i Hebr. 13,8 står der: “Jesus Kristus er den 
samme i går og i dag, og til evig tid”
Han forandres ikke. Han ændrer sig ikke 
med tiden. Han skifter ikke efter, hvad der 
nu er oppe i tiden.
Tiderne skifter. Alt skifter.
Meget er forandret de sidste årtier. Også 
det år, som nu snart er gået, har bragt 
forandringer med sig. Men navnet Jesus er 
det samme. 
Også vi forandres. Der er ting, vi ser 
anderledes på nu end for bare få år siden. 
De oplevelser, indtryk og påvirkninger, vi er 
blevet mødt med, har været med til at 
forme os og bringe forandring. 
Men Jesus er den samme. 
Det er stort at tænke på.

Du kan måske tænke: Havde jeg da bare 
levet, mens Jesus gik hernede på jorden. 
Fulgt med ham rundt i Israel, set ham 
bespise 5000 med 5 brød og 2 fisk, været 
sammen med ham ,da han opvækkede 
Lazarus. Eller da han gav Bartimæus sit 
syn igen. Så havde det været meget lettere 
at tro på ham. Jeg har jo aldrig set Jesus 
med mine øjne.
Jo - sådan kan vi let tænke. Men Jesus er 
den samme i går og i dag. Lige så stor i 
magt og herlighed, som han var dengang, 
er han det i dag.
Og jeg tror ikke, det var lettere for 
disciplene dengang, end det er for os i 
dag. Det var egentlig først pinsedag, da 
Talsmanden kom, at det for alvor gik op for 
dem, hvem Jesus er. Og Talsmandens 
opgave er jo også i dag at herliggøre 
Jesus for os. 
Det er, som David Welander skrev i 1923:

Navnet Jesus blegner aldrig,
tæres ej af tidens tand.
Navnet Jesus det er evigt,
ingen det udslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyder stadigt friske skud;
det har evnen til at samle
alle sjæle ind til Gud.
Navnet Jesus må jeg elske,
det har sat min sjæl i brand;
ved det navn min sjæl fandt frelse,
intet andet frelse kan.

Navnet Jesus er det 
græske navn for Josva 
på hebraisk. Det 
betyder: ‘Den som har 
sin hjælp i JHVH’ eller 
‘den JHVH bruger til at 
hjælpe’.
Det var ikke tilfældigt, at 
Jesus fik dette navn. 
Jeg husker endnu, da vi 



skulle navngive vores førstefødte, som er en 
pige. Vi lånte bøger på biblioteket, hvor man 
kunne læse om de forskellige navnes 
betydning. Og det er faktisk sådan, at alle 
navne har en åndelig betydning. Vores valg 
faldt på Elisabeth, som betyder ‘Gud er god’. 
Men sådan var det ikke i Nazaret. Det var 
ikke efter drøftelse mellem Josef og Maria. 
Men det var fastsat i himlen, og engelen 
giver Maria besked om, at hun skal kalde 
ham Jesus.
Den samme besked fik Josef i Matt. 1.21: 
“Du skal give ham navnet Jesus; for han skal 
frelse sit folk fra deres synder”
Luther siger det sådan: 
“Han hedder Jesus fordi han vil være tilstede 
og hjælpe alle, som er i nød, og som søger 
hjælp hos ham”
Det er Jesu egentlige gerning på jorden. Han 
skal frelse mennesker fra synden, den evige 
død og Djævelens rige. 
Og det er bare Jesus, som kan det. Og det 
er til dette, du først og fremmest har brug for 
Jesus. 
Lad os derfor trøste os ved at vide, at det er 
Gud, der har givet barnet dette navn og kaldt 
ham Jesus. Vi vil trøste os ved ham, når 
synden og den evige død anfægter os.
Det er det samme, Peter kommmer frem til, 
når han i Ap. g. 4.12 skriver: Og der er ikke 
frelse i noget andet. For der er ikke under 
himmelen givet mennesker noget andet 
navn, hvorved vi kan frelses” Det sagde 
Peter ikke af sig selv, men fyldt af 
Helligånden sagde han det. 
Derfor blegner dette store navn aldrig. Derfor 
er der mennesker i dag, som elsker dette 
navn. Ved det navn fandt de frelse. Dette 
navn er større end alle andre. Det er i det 
navn, du kan komme frem for Gud i bøn - 
hvad som helst I beder om i mit navn. Det er 
det navn, som kan få Satan til at flygte fra 
dig. Det er det navn, som kan gøre syge 
raske. “I Jesu Kristi, Nazaræernes navn stå 
op og gå”, sagde Peter engang til en lam, og 

han rejste sig op. Det er ved Jesu navn, vi 
får syndernes forladelse. Det er ved troen, 
du har det evige liv i hans navn.
Derfor er dette navn navnet over alle andre 
navne. Tænk på, hvilken uendelig værdi, 
som findes i dette navn.
På denne jord er det sådan, at alting får en 
ende. Det, at noget aldrig skal få en ende, 
er svært for os umiddelbart at forstå, fordi 
vi er vant til, at alting får ende en dag. 
Sådan er det også gået i det år, som snart 
er forbi. Det var måske mennesker, som 
stod os nær, der har passeret grænsen ind 
i evigheden. Vi ved, at dette liv her på 
jorden får ende en dag. Vi skal ikke leve 
her evigt.
Men navnet Jesus det er evigt, ingen det 
udslette kan. Der skal ikke være ende på 
hans kongedømme. Dvs. at det skal være 
over alt, og det skal aldrig ophøre. 
Da Jesus døde langfredag og blev lagt i 
graven, syntes det for disciplene, som var 
alt håb ude. Nu var han død, og om kort tid 
ville hans navn blive glemt ligesom så 
mange andre store navne i tiden. Men 
disciplene tog fejl. Jesus stod op igen. 
Jesus brød dødens magt, og han lever i 
dag.
Tænk på dette, at Jesus lever virkelig i 
dag. Hans navn blegner aldrig. Han som 
har al magt i himlen og på jorden.

Bent Larsen



Boganmeldelse

Medløbende sø
Anders Chr. Enevoldsen
Lohses Forlag
256 sider
kr. 249,95

En ny bog fra Lohses Forlag, hvor sønnen 
Anders Chr. Enevoldsen skriver sin far, 
Kr. Mose’s erindringer. 

Bogen er velskrevet og god at være i 
selskab med. Vi får et godt indblik i, 
hvordan livet på klitten levedes i hans 
generation, helt fra barndommen. Der var 
et godt forhold generationerne imellem. 
Kr. Mose, som han i daglig omtale bliver 
kaldt, fortæller levende om sine besøg 
hos bedstemoderen, som boede lige i 
nærheden og havde megen livsvisdom at 
øse af.

Også når døden gjorde sin høst, og 
mænd og fædre mistede livet på havet i 
forsøg på at redde andre i havsnød, eller 
kutteren blev ramt af en sø og gik ned. 
Det var tungt at være vidne til, men de fik 
lov at opleve, at Gud bærer igennem.
Det præger en befolkning at leve nabo til 
havet med dets farer og storhed.

Kr. Mose var selv redningsbådsfører fra 
1959 og ansat ved redningsvæsenet i 43 
år. Der er mange gode og spændende 
træk i bogen, også om hans trosliv, som 
kan være med til at berige andre.

Mogens Holm

Årets julehæfte
ser lidt anderledes ud i år end det har 
gjort de sidste snart 90 år og hedder nu 
den 24/12.

Generalsekretær i Luthersk Mission, 
Jens Ole Christensen, skriver bla. om 
bladet:

Du har et nyt blad i hånden.
Et lidt specielt blad, 
der kun kommer én 
gang om året. 
Vores målsætning 
er enkel: Vi vil 
sætte julestemning, 
fortælle historier og 
dermed komme ét 
skridt nærmere det 
at fejre jul.

Det gør vi af to grunde:

Julen er en tradition! Den gentager sig: 
Gløgg og æbleskiver, granduft, gaver 
og hygge indendørs, travlhed, musik, 
kirkeklokker og masser af lys i 
gadebilledet.

Den anden grund er, at der under alle 
traditionerne og gentagelserne er en 
sensation. 
Den første jul blev Gud noget, han 
aldrig havde været før: 
Han blev menneske. 
Den sensation har gjort julen til én af 
den kristne kirkes største fester.

24/12 koster kr. 50,- og kan bl.a. købes 
i Arkens boghandel.



FRA MIT VINDUEFRA MIT VINDUEFRA MIT VINDUEFRA MIT VINDUE

Som regel hører jeg 
Radio Syd kl. halv 
otte om morgenen. 
Det gjorde jeg også 
den morgen sidst i 
september, hvor én 
af overskrifterne lød: 
“Og så har der været 
en påsat brand i en 
kristen boghandel i 
Esbjerg”.
Jeg kan nok ikke 
beskrive de følelser, der gik igennem mig, 
men jeg tog mig til hjertet og sagde højt:
“Nej!” Senere sagde oplæseren, at der 
kun var sket ringe materiel skade, så da 
blev jeg beroliget, men det viste sig, at 
der var sket betydelige skader. Men - 
materielle ting kan erstattes, og vi er bare 
så taknemlige for, at der ikke  skete noget 
med de to unge piger, der bor ovenpå.
Vi er nogle, der beder for den/dem, der 
har forårsaget denne brand. De lever 
ganske bestemt ikke et lykkeligt liv. - 
Jeg skal ikke skrive mere om det, for det 
bliver fortalt andetsteds her i bladet.

Forleden var der én, der bemærkede, at 
billedet af mig her i bladet ikke lignede 
virkeligheden. Jeg ved ikke rigtigt, om det 
var en kompliment eller det modsatte. 
Papir kan jo være nådigt. Det har vi 
sønderjyder et ganske særligt udtryk for, 
men det kan jeg ikke skrive her, for 
sønderjysk er ikke et skriftsprog. - Jeg 
håber da ikke, at jeg bedrager læserne 
angående ligheden.........

Jeg er ved at læse en bog af Gurli Vibe 
Jensen, som har været missionær i 
Nigeria. I denne bog skriver hun et sted:

Kærlig hilsen Esther
7

Fra mit vindue har jeg udsigt til vejen, 
hvor der står blomstrende træer - i blåt.
Vildt, mageløst, ustyrligt, ufatteligt blåt.
Man kan hverken se grenene eller 
bladene for blomster. Sikken en morgen. 
Klipperne gemmer sig bag guldtæpperne 
fra solen, og mine blå træer har sølvtråde 
imellem blomsterne....... (citat slut)
Jeg har ikke udsigt til blå træer med 
sølvtråde mellem blomsterne, men jeg 
tror, at jeg er der, hvor Gud ønsker, jeg 
skal være. -- Også selv om baggården 
her, hvor jeg ser ud af vinduet, ikke er så 
særlig pæn at se på.  Åndelig set kan der 
også være ting i mit liv, der kan ligne en 
trist baggård, men det betyder så lidt, når 
bare Gud er nærværende. Han har valgt 
den vej, jeg skal gå, og den plads, hvor 
jeg skal være.

O tænk ikke: Var blot en anden min lod,
kun tak ville fylde min mund;
ja havde jeg fået af Frelseren god
et større og rigere pund,
da ville jeg virke i glæde dermed
og udså med iver den himmelske sæd
på min vandring.

Nej, virk med det pund,
som af Herren du fik,
Han agter på troskaben blot!
Vær vis på, at lettere vej her du gik,
om det ville være dig godt.
Den plads, hvor du sattes, 
er netop for dig,
i nåde han vælger, og ret er hans vej,
så vær stille. 

Jeg ønsker alle læsere en velsignet jul.



Henning Hansen er én af de frivillige 
medarbejdere på Arken. Han besøger fast 
nogle af Arkens brugere og har 
‘torsdagsbibelkreds’ hveranden torsdag. En 
dag inviterede han tre af dem med på en 

udflugt 
Ringkøbing 
fjord rundt, og 
det blev en 
uforglemmelig 
oplevelse for 
dem alle. På 
billedet ser vi 
de tre heldige 
deltagere i 

turen. Et af billederne har jeg måttet 
censurere væk. Men her er de vist på 
havnen i Ringkøbing. 
Den 29. september kl. fire om natten blev 
Arken udsat for et brandattentat. Ukendte 
gerningsmænd kastede en betonflise 
gennem ét af boghandelens vinduer og 
smed derefter en 3/4 liters flaske med 
brændbar vædske ind i butikken, som 
hurtigt blev omspændt af flammer. Det 
resulterede i, at alt i boghandelen blev 
ødelagt af ild, sod og varme. Både bøger, 
CD-er, reoler, loft, vægge og gulv i butikken 
måtte kasseres. Ligeledes havde ild, varme 
og sod bredt sig til personalerummet bag 
butikken og op på kontorerne ovenpå, så 
det har været en temmelig omfattende 
renovering, der har været I gang. Nu, efter 
næsten to måneder, er vi blevet færdige, så 
Arkens hverdag har været noget anderledes 
siden 
sids, end 
den 
plejer. 
Bl.a. har 
der 
været 
mange 
håndvær
kere i 

sving, og de fik kaffe og rundstykker om 
formiddagen. Lykkeligvis tog kaffebaren 
ikke skade, så der har vi haft åbent, som 
vi plejer, kun med den forskel, at brugerne 
skulle gå ind ad en anden dør. Det var et 
sørgeligt syn, der mødte mig, da jeg kom 
ned på Arken om natten. Det var sort af 
sod og lugtede brændt. Men det aller 
vigtigste for os var, at ingen mennesker 
kom noget til, heller ikke de to lejere, der 
bor i Arkens lejlighed på 1. sal. Det fylder 
os med tak til Himlens Gud. En nabo 
opdagede det hurtigt og fik vækket lejerne 
ovenpå. Og Arken ligger tæt ved 
brandstationen, så brandbilerne var hurtigt 
fremme.

Fra venstre: AnneLise, Herbert og Jørgen

Det, der engang var Arkens boghandel. Alt er
ryddet ud, og håndværkerne er gået i gang.

Og sådan ser det ud i dag, ca. to måneder efter



Der har været rigtig mange mennesker i 
sving, både håndværkere og frivillige. 
Særlig de sidste to uger har nogle af de 
frivillige i boghandelen brugt rigtig mange 
timer på at bestille nyt hjem, få varerne 
skrevet ind på computer, delt op i 
kategorier osv. Der skulle købes nyt 
inventar, nyt kasseapparat, 
indpakningspapir, dankort-terminal osv.. 
Lykkeligvis havde vi alt forsikret. Hvis ikke, 
var det blevet en meget bekostelig affære 
for Arken. Der kommer nok en lille 
efterregning til os, da vi har valgt nogle 
forbedringer i forhold til før, nu det hele 
alligevel skulle bygges op igen. 
Men alt i alt må jeg sige, at vi har fået en 
rigtig flot butik - ja den flotteste kristne 
boghandel i Esbjerg. Og vi glæder os rigtig 
meget til julehandelen. Vi vil gerne invitere 
jer ind, så I kan se det med egne øjne. 
Ellers er der også lagt nogle billeder ud på 
Arkens hjemmeside, som du kan se, hvis 
du har adgang til internettet. 

Vi har også 
nogle rigtig 
gode tilbud i 
december 
måned, bl.a. 
er der nogle 
blandede 
poser til kr. 
10,- 15,- og 
20,- , hvor 

der er ting til børn og voksne.
Til januar vil vi holde et brandudsalg. Det 
bliver i den første hele uge fra den 5. til den 
9. januar, så der bliver mulighed for at gøre 
en rigtig god handel. 
Bortset fra det, så går hverdagen videre 
her på Arken. Nu er vi jo gået ind i 
julemåneden. Det betyder også hygge og 
levende lys på bordene i kaffebaren. Det 
giver en god stemning i den ellers mørke 
tid. Vi glæder os også over igen at synge 
de dejlige advents- og julesange til 

andagterne i kaffebaren, selv om der også 
bliver foreslået andre sange, men det gør 
jo heller ikke noget. 
De to første mandage i måneden har vi 
filmaften på programmet, og det har der 
egentlig været en rigtig god tilslutning til. 
Bagefter er der mulighed for at snakke om 
indholdet i filmen, og andagten handler 
nogen gange også om det.
Ellers er der jo stadig fredagstræf på 
Arken den sidste fredag i måneden, og i 

oktober var det 
vores lokale 
sømandsmissi
onær, Finn 
Løvlund, der 
prædikede, og 
Poul Erik og 
Britta ledte 

fællessangen. Her i november er det også 
lokale kræfter, idet vi får besøg af Jens 
Erik Christensen, som er fritidsmissionær i 
Indre Mission.
Også i Arkens Radio er der så småt ved at 
lyde adventssange. Det er jo i december, 
det foregår.
Og så er det jo underligt, at vi snart igen 
skal til at skifte kalenderen ud og skrive 
2009. 
Tankerne går tilbage i det år, som snart er 
forbi. Var der nogle, vi glemte, nogle, vi 
svigtede? Kunne det være gjort 
anderledes osv. Men også situationer, 
hvor vi fik lov til at hjælpe et menneske, 
der havde brug for det. Fik lov at fortælle 
nogle mennesker om Jesus, verdens 
frelser, han, hvis fødselsdag vi fejrer hvert 
år ved jul. 
Tilbage for mig er bare at takke jer for 
medleven og forbøn med ønsket om en 
rigtig velsignet julehøjtid for jer og jeres 
kære.

Bent Larsen 



Det er ikke til at forstå, hvor tiden flyver af 
sted.
Om kort tid skal vi skrive år 2009. Så går 
tankerne tilbage: Hvordan er det gamle år 
gået? Her tænker jeg særligt på hverdagen i 
kaffebaren.
Som jo nok de fleste ved, har vi haft brand i 
boghandlen, og det har givet megen uro 
omkring os. Håndværkere, der flittigt har 
arbejdet, omrokering af vore lokaler i den tid, 
arbejdet har stået på, en anden indgang til 
kaffebaren osv. Det har været dejligt at 
opleve den medleven og forståelse, vore 
brugere har haft, men også at mærke deres 
sorg over, at nogen kunne finde på at sætte 
ild til Arken, som for mange af vore brugere 
er deres andet hjem. Flere har sagt: 
“Hvordan kunne de gøre det?” -
Men sket er sket, og den normale hverdag er 
i gang igen, hvilket vi glæder os meget over. 
I kaffebaren er der plads til at være den, 
man er, uden at lave om på sig selv. En dag 
lyttede jeg til én, der sagde til en anden:
“Hvor er det dejligt her inde at få lov til at 
fortælle det, lige som man har det, og ikke 
mindst at der er nogle, der har tid til at lytte. 
Alle andre steder skal det gå så stærkt”. 
Sådan sluttede han med at sige. Det gav 
virkelig mig meget til eftertanke. Vi lever jo i 
en tid, hvor alt skal gå så hurtigt, - vi skal nå 
så meget som muligt, men det er altså ikke 
alle, der kan klare dette ræs. Vi må bede om 
visdom til at bevare roen i os, så vi ikke 
bliver så optaget, at vi ikke har tid til at lytte 
til vore medmennesker. En anden dag, jeg 
sad og talte med nogle folk, kom der 
pludselig en snorkelyd fra én af vore 
brugere, der var faldet i søvn. Det optager 
jeg bare som tryghed, at her kan man få lov 
til at slappe af, ja og få sig en lille lur. Det er 
da dejligt at mærke. 
En anden kommer og spørger, om vi har tid 
til en personlig samtale. Det kan være en 

synd af en eller anden slags, man har brug 
for at bekende. Og hvad er så mere 
befriende end at få lov til at pege hen på 
Guds ord og minde hinanden om, at hvis vi 
bekender vore synder, så er Han trofast og 
retfærdig og tilgiver os vore synder og 
renser os fra al uretfærdighed. Det er godt 
at minde hinanden om, at sådan er det, for 
det står i Guds ord. Tænk hvor stort, at vi 
må komme på ny og igen.
En anden kommer trofast hver dag og 
fortæller om, hvordan det går, og hvad 
man har oplevet. Har man købt en ny 
bluse eller andet, så skal vi se det. Det går 
mere og mere op for mig, hvor rige vi er, 
vi, der har familier, for det er der rigtig 
mange, der ikke har. Derfor må vi aldrig 
glemme at takke for, at vi har Arken, hvor 
vi kan få lov at pege hen på Jesus, holde 
andagter, synge en masse dejlige sange 
sammen.

Tænk, hvilken nåde det er fra Gud,
at vi må være hans sendebud
og til den døende verden gå,
kærlighedssæden fra Gud at så!
Gå, gå, høsten er stor.
Gå, gå, søster og bror.
Gå med Guds sæd, med livets ord.
Gå, gå, høsten er stor!

,
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Hvis ikke andet er anført, er møderne kl. 19.30
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December 2008

Torsdag  04. Adventsfest kl. 19.00
  v/Henrik Kristensen, Esbjerg

Tirsdag 09. Kl. 18.45 Bedemøde
  Fællesmøde v/Preben
  Skov Jensen, Herning

Tirsdag 16. Fællesmøde v/Bjarne
  Breum Mogensen, Faster

Lørdag 20. Kl. 18.: Julehygge
  med spisning

Søndag 28. Julefest v/Eigil Ditlevsen
  Videbæk
  Kl. 19.00

Januar 2009
 
Tirsdag 06. Fællesmøde
12.+13.:  Alliancebedemøder
  LM, Stenhuggervej 28
14.+15.:  Alliancebedemøder
  IM, C.M.Nielsensvej 12
  Sædding
15.+17.  Alliancebedemøder
  IM, Esbjerg Missionshus
  Kirkegade 25
Lørdag 24. Bibeldag. Program kommer.

Tirsdag 27. Fællesmøde med plads
  til vidnesbyrd
  
 



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: 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: Julesange 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: Julesange (G)
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Juleprogram v/
 Esther Schmidt
17.30: Juleprogram v/
 Mogens Holm
21.30: Juleprogram v/
 Anne Mette Baggesgaard

08.30: Morgenkrydder
 Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
17.30: Sådan set v/
 Margit Nielsen
18.00: Guds ord er levende (G)
 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: Lytternes favoritter
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Tilbageblik v/
 Bent Larsen
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: 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: Juleprogram v/
 Mogens Holm
17.30: Juleprogram v/
 Anne Mette Baggesgaard
21.30: Juleprogram v/
 Esther Schmidt

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/
 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 Vestergård
22.00: Musik og Vejen gennem
 Bibelen (G)

08.30: Juleprogram v/
 Anne Mette Baggesgaard
17.30: Juleprogram v/
 Esther Schmidt
21.30: Juleprogram v/
 Mogens Holm

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: Salmebogen fortæller (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: 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: Program 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: Program v/Anne Mette (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: ?
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/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/Astrid Petersen
09.00: Ældrehjørnet
 v/Bent Larsen
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: ? 
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

08.30: Program om Paul Gerhardt
 v/Irene Pedersen
17.30: Lytternes favoritter v/
 Niels-Jørgen Østerby
18.00: Tilbageblik v/
 Bent Larsen
21.30: Progr.om Paul Gerhardt (G)

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




