


Det gør et stort indtryk på mig at følge alle 
de gaver, der bliver sendt til Arken. Det 
fylder mig med taknemmelighed til Herren 
og til jer givere. Uden det, var det jo ikke 
muligt at drive Arken.
I februar modtog Arken kr. 40.742,-, i marts 
kr. 35.667,- og i april kr. 25.706,-. 
En stor tak for det. 
Nu nærmer vi os sommerferien. Da vi er lidt 
bagud i forhold til budgettet, vil vi være 
taknemmelig for en god sommerferiegave.
Kontonummer og mobilpay-nummer finder 
du på side 9.

Bent Larsen

Budget for 2022.........................kr. 655.000
Tilskud fra fonde m.m...............kr. 045.000
Huslejeindtægter.......................kr. 140.000
Gavebudget.................................kr.470.000
Gavebuget pr mdr. måned........kr. 039.000
Gaver pr. 30. april  ....................Kr. 148.181



Hvis du vil.
“Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren”.
(Lukasevangeliet 5,12)

Vi møder her en spedalsk, der kaster sig 
ned på sit ansigt og beder til Jesus. Det 
store er, at han siger: “Hvis du vil, kan du 
gøre mig ren”.

Det er den rette 
indstilling til kristen 
bøn. Han havde 
fuld tillid til Jesus. 
Hvis du vil Jesus, 
så kan du. Det var 
han ikke i tvivl om. 
Forud ventede der 
ham ellers en lang-
som og pinefuld 
død. Han har hørt 
om Jesus, måske 
nogle af hans ven-
ner har vidnet for 

ham om, hvordan Jesus havde grebet ind I 
deres liv.
Han bad ikke: “Jesus, kan du også hel-
brede mig?”, Men “hvis du vil, kan du”.
Underet sker. Jesus rakte hånden ud, rørte 
ved ham og sagde: “Jeg vil, bliv ren.” Og 
straks forlod spedalskheden ham.
Tænk, hvilken fantastisk dag i denne 
mands liv.
Han var altså ikke i tvivl om, at Jesus 
kunne, men ville han?
Du, der læser disse linier, har helt sikkerrt 
også været i lignende situationer flere 
gange i dit liv, hvor du blev ramt af noget 
alvorligt. Sygdom, arbejdsløshed, ensom-
hed, anfægtelse eller sygdom i din familie 
eller blandt dine gode venner.
Og du har lagt det frem for Herren i bøn - til 
ham, der har givet løftet: “Bed, så skal der 
gives jer”.
Men du eller én af dine kære blev ikke hel-
bredt straks som denne spedalske mand.

På Arken har vi i den seneste tid oplevet, at 
flere i vores ‘Ark-familie’ har været, eller er 
blevet ramt af svær sygdom. 
Vi har bedt for dem alle ved vores mor-
genandagt og flere gange i forbindelse med 
andagten i kaffebaren. Det har været en 
stærk oplevelse og er med til at knytte os 
sammen. 
Vi tror også på, at Jesus har magt til at hel-
brede i dag. Det er derfor vi beder.
Men det sker ikke altid, som vi beder. 
Hvorfor er det sådan?

Vi kender ikke svaret på det, men vi møder 
flere eksempler i Bibelen på mennesker, der 
oplevede det samme.
Paulus bad tre gange Herren om, at han 
ville tage tornen i hans kød ud. Han beskriv-
er det selv som noget meget pinefuldt.
Jesus svarede ikke Paulus: “Jeg vil”, så 
tornen straks forsvandt.
Derimod svarede han: “Min nåde er dig nok, 
for min magt udøves I magtesløshed.”
Jesus fik også nej, da han i Getsemane 
Have bad: “Fader, om det er muligt, så lad 
denne kald gå mig forbi”.
Der, hvor vi erfarer magtesløsheden, kan 
Jesus komme til med sin magt og sin hjælp.

Den spedalske erfarede den samme 
magtesløshed. Defor læser vi, at da han fik 
øje på Jesus, kastede han sig ned på sit 
ansigt og bad.
Det er vejen frem for os i dag, når vi oplev-
er, at sygdom og vanskelige tider banker på 
vores dør.
Da må vi kaste os ned for Jesus og bede. 
Bede for os selv og for hinanden.
Det er jo et fantastisk priviligelium vi har.
Når jeg møder situationer, jeg ikke forstår, 
så må jeg bare sige til Jesus: Tak Jesus 
fordi jeg ved, at du ALDRIG tager fejl i det 
du gør.

Bent Larsen



Bent har opfordret 
mig til at skrive lidt 
om mine radioud-
sendelser i Arkens 
blad.

I 1992 købte jeg 
Ivar Welles 3 binds 
værk om Kirkens 
historie. 
Dette værk gav mig 

inspiration til at lave nogle radioudsen-
delser, som dengang hed ”Historien 
taler stadig”. 
Da disse udsendelser ikke er blevet 
genudsendt, syntes Bent, at det kunne 
være godt at tage dem op igen, og som 
sagt så gjort. 
Sladrebåndene fra dengang var væk, så 
jeg måtte begynde forfra med nye 
udsendelser. 
Heldigvis havde jeg dog selv gemt 
nogle hånd- og maskinskrevne 
manuskripter. 
Jeg har fundet mange oplysninger på 
Wikipedia. 
Udsendelserne skulle naturligvis hedde 
”Historien taler stadig”. 
Hele år 2021 blev det til 48 udsendelser 
over dette emne. 
En halv times udsendelse hver uge. 
Men bagved denne halve time, ligger 
der mange timers forberedelse. Det skal 
ikke lyde som en beklagelse, for jeg har 
været glad for at lave disse udsendel-
ser, så hvis ikke andre har fået noget ud 
af dem, har jeg i hvert fald selv fået det.

Udsendelserne handler om kirke- og 
missionshistoriske skikkelser. Det er jo 
interessant og lærerigt at gå tilbage i 

tiden og læse om vore forfædre. Jeg er 
gået kronologisk frem, begyndende med 
apostelkirken. Middelalderen er særlig 
spændende, hvor menneskene var 
præget af megen overtro, trolddom, 
hekseri og selvplageri. 
Fra afladshandelen kom det kendte 
slagord ”Når pengene i kisten klinger, 
straks sjælen ud af skærsilden springer”. 
Munketiden har jeg meget med om, 
vores reformator Luther begyndte jo som 
munk.  
Her et lille udpluk af mine udsendelser: 
Frans af Assisi, Hans Tausen, Grev  
Zinzendorf som var stifter af Brødre-
menigheden, Grønlandsmissionæren 
Hans Egede, Thomas Kingo, Grundtvig, 
Brorson, Søren Kirkegård, David 
Livingstone, Dansk Santalmission. 
Det er umuligt at få hele repertoiret med 
her, men jeg håber det giver lidt 
fornemmelse af udsendelserne. I min 
sidste udsendelse 30/12-21 var jeg nået 
frem til Kaj Munk, og hermed var 
”historien” slut.
Fra 1. jan. i år begyndte jeg på nye 
udsendelser, denne gang hedder 
udsendelsen: ”Judits halve time”. De 
kommer hver anden uge. I disse 
udsendelser er der en del sange, hvor 
jeg fortæller lidt om sangenes tilblivelse 
og forfatter. Fra 1/7 begynder jeg 
genfortælling om Lina Sandells liv og 
virke også krydret med hendes sange.

(Judits programmer bliver efterhånden 
lagt ud på Arkens hjemmeside og er 
absolut værd at høre. De er spændende 
og tankevækkende. Arkens hjemmeside 
er: arkenesbjerg.dk. Bent)                                   



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

5

Kontakt Finn
Løvlund på
Flp@soemandsmis-
sionen.dk



Arkens Radio

For hver måned, der går, bliver mere af det 
nye digitale udstyr monteret. Siden sidst 
har vi fået installeret en ny computer, der 
alene bruges til afvikling af udsendelser. 
Ud over det, er der blevet installeret en 
kompressor, der sørger for at udjævne for 
lave og for høje indspilninger, så det bliver 
samme niveau, når det sendes ud. Det er 
en ‘vidundermaskine’, da det jo ikke kan 
undgås, at tale, musik og andre filer, vi 
bruger i Arkens Radio er på forskellige 
lydniveauer. 
De gamle minidisc og maskiner, vi har 
brugt flittigt i 20 år i Arkens Radio, er ved at 

være helt slidt ned. Tro det eller ej, men 
næste år er det 40 år siden, Arkens Radio 
havde de første udsendelser. Og der er 
bare sket så meget i den teknologiske 
udvikling siden. Det kender I jo også fra 
jeres hverdag på alle mulige områder. Det 
går uhyggeligt stærkt og vi er nødt til at 
følge med, hvis vi ikke skal blive hægtet af. 
For os er det bare så vigtigt, at vi kan 
sende det kristne budskab ud gennem 
radioen. Fordi vi opfylder betingelserne for 
at have en sendetilladelse, så modtager vi 
kr. 130.000,- om året i tilskud fra 
kulturministeriet til at producere 
udsendelser. Det dækker også betaling til 

koda og gramex, som vi skal betale for at 
må sende musik i radioen. Det alene 
beløber sig til kr. 50.000,- om året. Jeg vil 
gerne opfordre jer til at bede for dem, der 
trofast uge efter uge bruger tid og kræfter 
på at forberede og indtale udsendelser til 
Arkens Radio. På side 4 kan du læse om 
Judits oplevelser med at producere 
udsendelser til radioen. 
Lige nu kunne vi godt bruge et par 
frivillige i Arkens Radio, så hvis du går 
med tanken eller kaldet til at lave kristen 
radio, hører vi meget gerne fra dig. Det 
gælder både som teknikker og producer.

Fødselsdage
Som jeg 
før har 
skrevet, så 
fejrer vi 
rigtig 
mange 
fødsels-
dage på 
Arken. Det 
er noget 
helt 
særligt. Det 

plejer både at være sjovt og alvorligt. Her 
er det Daniel, der fejrer sin fødselsdag på 
Arken. Han er en god ven af Alexandra. 
De bor begge i et fantastisk bofællesskab 
i Esbjerg og har begge arbejde i 
jobcentret på Energivej i Esbjerg nogle 
timer om ugen. Det betyder rigtig meget 
for dem. Også at fortælle os, hvad de 
oplever i løbet af dagen på arbejde. 

Vores køkkenchef Charlotte blev 50 år her 
i april. Det fejrede hun på behørig vis med 
familien og senere med sine venner på 
Arken. Der blev holdt taler og uddelt 
gaver.
Stort tillykke til dig Charlotte.



Fredagstræf
I april havde vi besøg 
af Anders Due 
Kristensen fra Århus. 
Det var en fantastisk 
aften. Anders, der til 
daglig er sygeplejerske 
på Århus 
Universitetshospital, 
var i 2018 på 
discipelskole på Hawaii 
i tre måneder sammen 

med sin kone og to børn. Efterfølgende var 
de i Malaysia for at evangelisere og hjælpe 
indbyggerne med daglige fornødenheder. 
Anders fortalte også i et personligt 
vidnesbyrd om, hvad det havde betydet for 
ham og hans familie. Der blev lyttet rigtig 
godt efter blandt brugerne. Efterfølgende var 
der flere spørgsmål til Anders. En hel ny 
verden for mange på Arken.
Stor tak til dig Anders for en dejlig aften.
Anders medvirkede også i et længere 
interview, jeg havde med ham i Arkens 
Radio, hvor han fortæller meget åbent om sit 
liv, sygdom og tiden på Hawai og Malaysia. 
Programmet er sendt i radioen, men vil også 
kunne høres på vores hjemmeside 
‘arkenesbjerg.dk’.

Maj måned byder på udflugt med Arken. Det 
fortæller Mie om på hendes side.

Hvor er det bare skønt, at vi kan mødes 
igen uden de mange ‘corona-
restriktioner’. Det har vi savnet.
I juni måned er det Skt. Hansfest den 24. 
Juni med grill i Arkens gårdhave. 
Arken holder ferielukket i uge 28 og 29. 
Dog så sender vi radio de sædvanlige 
tidspunkter, men med et lidt anderledes 
program, som du kan læse på siderne 
bagerst i bladet.

Praktikanter
Nogle gange har vi praktikanter fra bl.a. 
Frøstuphave Efterskole i praktik på Arken. 
Det har vi også haft her i foråret. To 
dejlige piger, som var sammen med os en 
uge lige efter påske. De var sammen med 
brugerne i kaffebaren, hvor de hyggede, 
spillede og snakkede med dem.
Vores brugere var meget glade for deres 

besøg. Men praktikanterne havde også 
en konkret opgave, de skulle udføre. For 
dem blev det et radioprogram om 
tilgivelse. De gjorde det til UG.
Programmet blev senere sendt i Arkens 
Radio. 
Stor tak til jeg to Rikke og Esther.
Her fra Arken vil vi gerne ønske jer alle en 
rigtig dejlig sommerferie. 
Husk også at lytte til Arkens Radio i 
sommerferien

Bent Larsen



Udflugt

I 2. år har vi måtte 
aflyse vores årlige 
udflugt pga. Covid 19.
Nu oprandt dagen 
endelig, hvor vi kunne 
komme afsted.
Dagen begyndte 
kl.7.30 med de 

nødvendige forberedelser.
Charlotte og Jonna var som altid på 
pletten med en hjælpende hånd til at 
forberede, bage, brygge kaffe og pakke alt 
det nødvendige til en udflugt. 
Der skal meget til, når storfamilien skal i 
byen.
Vi fordelte os i private biler og kørte fra 
Arken kl.11.00. Først kørte vi til
Tambours Have. Da alle biler var ankom-

met, 
spiste vi 
en dejlig 
frokost i 
det 
grønne. 
Vi gik 
tur i den 
fascine-
rende 
have, 

der er opdelt i 5 forskellige afsnit. 
Lillehaven, langhaven, storhaven, japansk 
have og medicinsk have. 
Vi oplevede et væld af Rhododendron og 
rigtig mange forskellige blomstrende 
træer.
En god oplevelse.

Ølgod
Nu var tiden kommet til næste stop, og 
turen gik til Ølgod hvor Lillian og Sigfred 

Thorlund ventede os med et stort dejligt 
kaffebord i haven. Vi følte os varmt 
modtaget og velkommen. 
Vejret var skønt, så det var fantastisk at 
kunne sidde ude og drikke kaffe. Der har 
ikke været mange dage i år, hvor vi har 
haft den mulighed. Så det var virkelig 
noget alle kunne nyde. 
Flere frivillige fra Arken var med på turen 
eller stødte til undervejs, så der var meget 
snak og hyggeligt samvær.

Der var selvfølgelig også tid til andagt og 
sang, hvilket er en fast tradition i vores 
fællesskab. Britta og Polle spillede og 
sang for, så det var fint. 
Der var ingen naboer, der ringede og 
beklagede sig over vores sang i haven, 
det kan der nemlig godt være i Esbjerg.
Vi sluttede vores udflugt med grill, hvilket 
jo altid er en succes.
Så alle var mætte og trætte, da vi kørte 
mod Esbjerg
Stor tak til alle 36 deltagere, der var med 
til at gøre dagen festlig.
Og TAK til Lillian og Sigfred, fordi I åbnede 
jeres hjem for os. 
Det er ikke tit vi er i et privat hjem, så det 
føltes rigtig godt. 



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
MobilPay: 57213

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.

Jeg hedder Birgit og bor på landet mellem Gårde og Skovlund. Jeg er gift 
med Hans.
I 2018 blev jeg frivillig i Arkens Boghandel. Det er et dejligt arbejde som jeg 
er glad for. Jeg nyder at komme på Arken, hvor der er godt humør, megen 
humor og ikke mindst, at det er gennemsyret af næstekærlighed. Derudover 
er det dejligt, at man ikke er i tvivl om, at det er et kristent værested, man 
besøger. Jeg har to opgaver i Arkens Radio. Hver fredag læser jeg en bog 
som føljeton og 2. lørdag i måneden sender jeg Boghjørnet, hvor jeg 
anmelder en bog. (Se radioprogrammet på de næste sider)
På denne side, vil jeg også lige benytte lejligheden til at anmelde en bog, jeg 
er glad for. Det er Tomas Sjödins bog, der hedder 
’Lyden af stilhed’

Vi lever i en tid fuld af støj; overalt er vi omgivet af lyde. Når vi er ude at 
handle, er der musik i mange butikker. På hjemmefronten er der også 
mange lyde fra alle vores digitale medier, når vi modtager bl.a. mails og 
sms. Lyden af stilhed tager udgangspunkt i en rejse, Tomas Sjödin foretog 
gennem prærielandskabet i Wyoming, USA. Her finder han værdien af stille 
stunder. 
Bogen er en dybt personlig fortælling om kunsten at værne om det indre 
livs helhed og den giver inspiration til at give stilhed og bøn en plads i livet.

Pris: kr. 250,-

Forlag: Kristelig dagblads forlag 



09.00: Pinseprogram
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: 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: 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: 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: 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: Lidt af hvert 
 v/Dan Petersen
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: 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: 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: 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: Esbjerg-historier
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Sange fra arkivet
 v/Dan Petersen
19.30: Vejen gennem
 Bibelen (G)

09.00:  Morgenkrydder 
09.30: Oplæsning af NT
18.00:  Sange fra arkivet (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 og Per Nørdam
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: 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: Judit's halve time
 v/Judit Hansen
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 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton
 v/Birgit Jepsen
18:00: Arken er ladet med
 v/Erik Sundgaard, Helena
 Kjøller-Rasmussen og Jan
 Jørgensen
 
22.00: Vejen gennem
 Bibelen 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 Båndet v/Erik Sundgaard
 

22.00: Vejen gennem 
                Bibelen (G) 

09.00: Musikprogram 
 v/Esther Schmidt
09.30: Lørdagshjørnet v/L. Breum
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 05
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

09.00: Boghjørnet
 v/Birgit Jepsen
09.30: Lørdagshjørnet v/
 Henning Hansen
18.00: Boghjørnet (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 12
18.00: Judit's halve time (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

09.00: Musikprogram 
 v/Jørgen Jensen
09.30: Lørdagshjørnet v/L. Breum
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 19
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

09.00: Musikprogram 
 v/Esther Schmidt
09.30: Lørdagshjørnet v/Jens Holm
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 26
18.00: Judit's halve time (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton
 v/Birgit Jepsen 
18.00: Arken er ladet med
 v/David Christensen,
 Claus Aaskov og Thomas
 Schmidt 

22.00: Vejen gennem
 Bibelen (G) 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Judit's halve time
 v/Judit Hansen
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 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen

18.00: Arken er ladet med
 Båndet v/Erik Sundgaard 

22.00: 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: Sommerprogram 
 v/fredagshold 1
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Oplæsning af NT
18.00: Sommerprogram
 v/fredagshold 1 (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: Sommerprogram
 v/fredagshold 1
18.00: Sommerprogram
 v/fredagshold 1 (G)
18.30: Vejen gennem Bibelenm
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Sommerprogram
 v/fredagshold 1
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

    

09.00: Oplæsning af NT
09.30: Oplæsning af NT
18.00: Sommerprogram
 v/fredagshold 2 (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: Sommerprogram
 v/fredagshold 2 
09.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
18.00: Sommerprogram
 v/fredagshold 2 (G 
18.30: Vejen gennem Bibelen

v/Jørgen Skydstofte 
19.00: Sommerprogram
 v/fredagshold 2 (G
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

009.00: Esbjerg-historier
 v/Niels-Jørgen Østerby
09.30: Vejen gennem Bibelen 
 v/Jørgen Skydstofte
18.00: Esbjerg-historier (G) 
18.30: Vejen gennem Bibelen 
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Sommerprogram
 v/fredagshold 3
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Oplæsning af NT
09.30: Oplæsning af NT
18.00: Sommerprogram
 v/fredagshold 3 (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: Sommerferieprogram
 V/Fredagshold 3
09.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
18.00: Sommerferieprogram
 V/fredagshold 3 (G) 
18.30: Vejen gennem Bibelen

v/Jørgen Skydstofte 
19.00: Sommerferieprogram
 V/fredagshold 3
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Esbjerg-historier
 v/Niels-Jørgen Østerby
09.30: Vejen gennem Bibelen 
 v/Jørgen Skydstofte
18.00: Esbjerg-historier (G) 
18.30: Vejen gennem Bibelen 
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Sommerprogram
 v/fredagshold 2
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: Sommerferieprogram
 V/fredagshold 4
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Oplæsning af NT
18.00: Sommerferieprogram
 V/fredagshold 4 (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: Sommerferieprogram
 V/fredagshold 4
18.00: Sommerferieprogram
 V/fredagshold 4 (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: Judit¨s halve time
 V/Judit Hansen  
18.00: Guds ord er levende (G)
18.30. Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Sommerferieprogram
 v/fredagshold 1 (G)
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Lidt af hvert
 V/Dan Pedersen
09.30: Interview v/Bent Larsen  
18.00: Guds ord er levende (G)
18.30. Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Sommerferieprogram
 V/fredagshold 2 (G)

19.30: Vejen gennem Bibelen (G) 

09.00: Lidt af hvert
 V/Dan Pedersen (G)
09.30: Judit’s halve time
 V/Judit Hansen
18.00: Guds ord er levende (G)
18.30. Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte
19.00: Sommerferieprogram
 v/fredagshold 3 (G)
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 (Båndet) 
 
22.00: Vejen gennem Bibelen 
 v/Jørgen Skydstofte

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 (Båndet)
 
22.00: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 Båndet
 
22.00: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte  

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 (Båndet)
 
22.00: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte 

09.00: Musikprogram
 v/Esther Schmidt
09.30: Lørdagshjørnet v/L. Breum
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 03
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal

09.00: Boghjørnet
 v/Birgit Jepsen
09.30: Lørdagshjørnet
 v/Henning Hansen
18.00: Boghjørnet (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 10
18.00: Judit¨s halve time (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal

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

Søn. 17
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal 

09.00: Musikprogram
  v/Jørgen Jensen
09.30: Lørdagshjørnet 
 v/Bent Larsen
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 24
18.00: Judit’s halve time (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal

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

09.00: Musikprogram
  v/Esther Schmidt
09.30: Lørdagshjørnet v/E. Schmidt
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 31
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 (Båndet)
22.00: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte 



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: 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: 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: 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: 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: 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: 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 Sundgaad
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: 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: 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: 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: Esbjerg-historier
 v/Niels-Jørgen Østerby
18.00: Esbjerg-historier (G)
18.30: Vejen gennem Bibelen
 v/Jørgen Skydstofte 
19.00: Sange fra arkivet

v/Dan Petersen 
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: Oplæsning af NT
18.00: Sange fra arkivet (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 og Per Nørdam
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: Lørdagshjørnet v/
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Ældrehjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 07
18.00: Judit’s halve time (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal
 

09.00: Boghjørnet
 v/Birgit Jepsen
09.30: Lørdagshjørnet
 v/Henning Hansen
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 14
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal
 

09.00: Musikprogram
 v/Jørgen L. Jensen
09.30: Lørdagshjørnet
 v/
18.00: Musikprogram G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 21
18.00: Judit’s halve time (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal
 
09.00: Musikprogram 
 v/Esther Schmidt
09.30: Lørdagshjørnet 
 v/Bent Larsen
18.00: Musikprogram (G)
18.03: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 28
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal

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: Judit’s halve time
 V/Judit Hansen
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: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 Båndet

22.00: Vejen gennem
 Bibelen  

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 v/Knud og Annette 
 Vestergaard og 
 Niels-Jørgen Østerby
22.00: Vejen gennem
 Bibelen 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 v/Jens Fredensborg, Jørgen
 Lambert Jensen og Bent
 Larsen
22.00: Vejen gennem
 Bibelen 

09.00: Morgenkrydder
09.30 Judit’s halve time
 v/Judit Hansen
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: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen
18.00: Arken er ladet med
 (Båndet)

22.00: Vejen gennem
 Bibelen 



Møder i Luthersk Mission, Stenhuggervej 28 i Esbjerg. Find program på www.lm-esbjerg.dk

Det sker på Arken

Fredagstræf:

25. marts kl. 18.00
Vores egen aften

29. april kl. 18.00
Anders Due

20. maj
udflugt 
kl. 11.00- ca.19.00

Det sker i Arken

24. juni: Skt. Hansfest på Arken

26. August: Fredagstræf
  med Judit og Johan
  Enevoldsen

Møde i Luthersk Mission Esbjerg på Stenhuggervej 28.
Se hjemmesiden www.lm-esbjerg.dk

Arken holder
sommerferie

i uge 28 og 29.
(11. juli - 24. juli)


