
Sankt Hans bål på 
Arken anno 2022



En stor tak for gaver, store som små i maj, 
juni og juli 2022 til Arkens arbejde. Selvom 
det er Mona, der står for den daglige 
registrering og bogføring af Arkens 
indtægter, gaver og udgifter, så følger jeg 
nøje med. Inde i bladet kan du læse om 
revisorskifte på Arken fra næste år. Men 
stor tak for kr. 13.242,- i maj, kr. 33.667,- i 
juni og endelige kr. 22.967,- i juli.
Det betyder, at vi er lidt bagud i forhold til 
vores behov. Tak, om du vil sende en lille 
gave til Arken. 
Bankoplysninger finder du på side 9 i 
bladet.

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. 31. juli  ......................Kr. 218.057



Du holder mig fast
“Men nu er jeg altid hos dig, min højre hånd 
holder du fast. Du leder mig med dit råd, du 
fører mig til herlighed.” (Salme 73,23f.)

En salme, jeg hol- 
der rigtig meget af, 
er Salme 73. 
Synes, at Asaf er 
så bundløs ærlig, 
når han beskriver 
sin store an-
fægelse. Han vil 
altid være hos Her-
ren. Det er hans 
faste beslutning.
Det er ikke blot et 
øjebliks stemning. 
Det er ikke en 

letkøbt beslutning. Nej, her taler en mand, 
som har været igennem mange anfæg-
telser, tvivl og rådvildhed.
Han fortæller selv om det i den samme 
salme. Det begyndte med, at han blev 
forarget over, at ugudelige mennesker 
syntes at have lykken med sig. Folk, som 
var ligeglade med både Gud og menne–
sker, lod til at have lutter medgang  I livet, 
mens gudfrygtige mennesker måtte gen-
nemgå modgang og prøvelser af mange 
slags.
Det blev så tungt for ham, at han følte sig 
fristet til at gå i rette med Gud. Ja, han 
tænkte: “Forgæves holdt jeg mit hjerte rent 
og tvætted mine hænder I uskyld, jeg 
plagedes dagen igennem.” V. 13. (Læs 
hele salme 73)
Den, der tænker således, har det ondt. 
Asaf har haft sine tunge stunder.
Mange af os kan nok genkende os her i 
Asafs liv.
Alligevel vil han altid være hos Gud. Al tvivl 
og anfægtelse skulle ikke få ham vendt bort 
fra troen på ham. Og grunden til dette er 
han selv klar over. Herren havde grebet 

fast om hans højre hånd. Det vidste han. 
Meget kunne være svært og vanskeligt. 
Men én ting stod fast midt i al tvivl og an-
fægtelse: Herren har grebet ind ind i mit liv. 
Han har taget fat i mig og vil have mig som 
sit barn. Det kan jeg ikke tvivle på.
Det er en stor oplevelse, når et menneske 
første gang tager sin store beslutning og 
siger: Jeg vil være en kristen; Jeg vil være 
Guds barn. Må Gud være med hver eneste, 
som tager denne store beslutning. 
Asaf blev grebet af misundelse over de 
mange gudsløse, der bare levede livet. Han 
oplevede sit liv begrænset af sin tro på Gud. 
De kunne gøre, hvad de havde lyst til, for 
de troede ikke på en Gud, de en dag skulle 
aflægge regnskab for. For Asaf synes det, 
som om alt lykkes for dem, mens han plag-
es dagen lang og oplevede, at hans tro på 
Gud havde været forgæves. 
Da Gud førte ham ind i sine helligdomme, 
vendte det hele sig for Asaf. 
Her så han de gudløses forfærdelige situa-
tion, men også, hvad han ejede i troen på 
Herren. 
Da blev det pludseligt så uendeligt værdi-
fuldt at være et Guds barn. Du holder mig 
fast. Du fører mig til herlighed. Har jeg bare 
dig Gud, så betyder alt andet intet.
Det er det resultat, Asaf kom frem til efter 
lang tids mørke og anfægtelse.
Måtte det være det samme livsresultat, du 
kommer frem til: “At leve Gud nær, er min 
lykke.”
I en sang hedder det:
Om jeg havde alt, men ikke Jesus.
Tror du, det var nok at stole på?
Husk, at det vigtigste i livet er at nå målet 
for dit liv: Himlen.
Når du bare det, så betyder alt andet, du 
møder, ikke så meget. 
Må Gud holde dig og mig fast til det sidste.

Bent Larsen



Jeg vil gerne 
fortælle lidt om 
udsendelsen 
”Israels 
historie”, som 
jeg har lavet 
igennem nogle 
år. Per 
Nørdam og jeg 
har lagt 
stemmer til 
udsendelsen 
”Israels 

historie” den sidste onsdag i hver 
måned. Min tanke er, at Israels historie 
er så mærkværdig, at den er værd at 
høre. Ved at lægge mærke til Guds 
handlemåde med sit folk Israel, kan vi 
lære noget om Gud. Min baggrund er, at 
jeg har været medlem af ”Selskab for 
bibelsk arkæologi” i mange år og har 
været på arkæologisk udgravning i 
Israel 4 gange.  
 Et af de emner, vi har taget op, er 
Jerusalems ødelæggelse år 70, med 
uddrag af en jødes øjenvidneskildring. 
Jesus havde jo forudsagt, at det skulle 
ske. Andre emner er tabernaklet, 
Salomos tempel, Herodes tempel. I den 
sammenhæng gør vi rede for hvad 
byssus er. Byssus omtales flere gange i 
Bibelen: f.eks står der, at David var 
klædt i en byssus-kappe, da arken blev 
ført op til Jerusalem, det samme var alle 
levitterne. Byssus er nogle meget fine, 
stærke og værdifulde tråde, som en 
musling i Middelhavet sætter fast på 
sten og klipper på bunden af havet. De 
er stærkere end silketråde og meget 
tynde. Muslingen kan blive over en 
meter i diameter. Et par strikkede 

byssushandsker kan være i en 
valnøddeskal. Salomo lavede forhænget i 
templet af purpurblåt, purpurrødt og 
karminrødt stof og byssus, og han satte 
keruber på det. Der er ikke noget, der er 
for flot og for dyrt, når det gælder 
indretningen af Guds hus! Tænker vi 
sådan i dag?
 Vi har også lavet udsendelser om 
holocaust, de danske jøder og om en 
hollandsk jøde, det er en fantastisk 
historie, den hedder ”Udvalgt til at leve”. 
Prøv at høre den. 
 Men tanken bag udsendelserne er, at 
indsigt i Israels historie lærer os om Guds 
handlemåde. Gud udvalgte et lille folk for 
at velsigne alle folk gennem dem. Han 
førte det folk ud af Egypten med stærk 
arm. Han lod sig føde i det lille land for at 
frelse alle mennesker ved sin 
frelsergerning. Han førte folket ud af alle 
landene, som profeterne havde sagt og 
samlede dem i deres eget land. Lovet 
være Herren. Han kommer igen, som han 
har sagt i det lille land. 
 Har du læst en biografi om Eliezer Ben 
Jehuda. Han var en lille syg mand, der fik 
at vide, at han ikke ville blive gammel. Han 
havde tuberkulose. Men Gud brugte ham 
til at forny det hebraiske sprog. Det blev 
helt afgørende for folkets samling. Hans 
ordbog, som først blev færdig efter hans 
død, er på 16 bind på hver 600 sider. 
Gågaden i Jerusalem hedder Ben Jehuda, 
opkaldt efter ham. Du kan høre den 
utrolige biografi på telefonen næste gang 
du kører en tur: Gå ind på arkens radios 
hjemmeside under interviews. 
 Lyt til udsendelserne, hør usædvanlige 
beretninger og hold forventningen om 
Jesu genkomst i live, så du er vågen når 
det sker!                                                                                       



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
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Kontakt Finn
Løvlund på
Flp@soemandsmis-
sionen.dk



Revisor på Arken
I rigtig mange år, ja faktisk fra 1988, hvor 
Luthersk Mission købte Arken, har Villy 
Juul være revisor for Arkens regnskaber. I 
begyndelsen var det jo uden computer og 
regnskabsprogrammer, så det var noget af 
en opgave at revidere regnskabet, som 
Sigfred Larsen havde bogført med 
kuglepen i en stor kolonebog, hvor mange 
bilag var klipset sammen. Det skulle Villy 
så forsøge at fordele på forskellige konti. 
Det kunne godt tage tid. 
Det lettede lidt, da vi i 1994 fik edb-
program til bogføring. 
Jeg vil gerne her i Arkens blad bringe dig 
en rigtig stor tak Villy, for det kæmpe 
arbejde, du har gjort for os på Arken. Det 
har været meget trygt at have dig som 
revisor og kunne vende problemer og 
spørgsmål med dig angående regnskabet, 
også i forhold til dokumentation af 
regnskab til kulturministeriet. Jeg tænker 
tilbage på mange gode timer sammen 
med dig Villy.
Jeg har bedt Villy om at skrive lidt om sin 
opgave som revisor på Arken og det 
kommer her:

Kære venner 

Det har for mig været en spændende 
opgave at få lov at arbejde med revision 
og regnskab for Arken. 
De første år var det ud fra en regnskabs-
bog, hvor tallene skulle sættes over i et 
regnskab. 
Senere blev det lettere, da vi fik gode 
regnskabsprogrammer på computer. Nu 
kunne man selv sætte regnskabet op. 
Så blev de kun revision og lidt hjælp med 
opsætning for mig. 
Det har altid været en glæde for mig at 
tage turen til Esbjerg og bruge en 
formiddag sammen med venner på Arken, 

møde 
medarbejdere, 
høre nyt om 
arbejdet, få en 
kop kaffe, eller en 
snak med 
brugerne i 
cafeteriet. 
Jeg vil ønske jer 
alle på Arken 
Guds rige 
velsignelse, samt 
sige jer en stor tak 

for det store arbejde I står i og gør for de 
mennesker 
I arbejder iblandt. 
Kærlig hilsen 
Villy Juul Mikkelsen 

Og det er med glæde, at jeg kan skrive, vi 
har fundet en afløser for Villy. Det er 
Christian Nicolajsen, og jeg har bedt ham 
om at skrive et par ord om sig selv. Det er 
jo sådan, at Arken faktisk har 3 
regnskaber at holde styr på. Og det er der 
jo selvfølgelig en grund til. Der er 
regnskabet for Arken, boghandelen og 
radioen. Rent juridisk skal de være 
adskilt. Boghandelen er f.eks. 
momspligtig, og Arkens radio skal have 
sin egen bankkonto og regnskab af 
hensyn til tilskud fra kulturministeriet. 
Faktisk modtager vi hvert år ca. kr. 
130.000 i tilskud til radioen. Så det er 
også en større opgave for vores 
bogholder, Mona Højgård at holde styr på 
de forskellige regnskaber og banker. Men 
det klarer hun til UG. 
Men her lige en præsentation af vores nye 
revisor Christian.

Jeg er 32 år, kommer fra Visby i 
Sønderjylland, er gift med Anne Mette og 
har sammen Mathilde på 1,5 år. Vi bor i 



Østbyen i Esbjerg. Jeg er 
uddannet revisor hos 
Deloitte Viborg og har 
efterfølgende arbejdet hos 
Revisionsfirmaet Martinsen 
i Esbjerg. Har sammenlagt 
14 år erfaring indenfor 
revisorbranchen og 
arbejder i dag som 
økonomiansvarlig hos en 
virksomhed i Esbjerg. Jeg 
kommer i LM Esbjerg, 

Zions Kirke samt er medleder i 
juniorklubben.
Hilsen Christian Nicolajsen.

Sankt Hansfest på Arken
Vi glæder os jo stadig så meget over, at der 
ikke længere er restriktioner, når det gælder 
at samles mange. 
Sidste år til Skt. Hans var første gang, vi var 
sammen flere på én gang. Der var mange 
tilmeldte, men i år slog det alle rekorder. 
Tror, vi måtte sige nej til 10, fordi der var 
fyldt helt op. Vi var 60 deltagere, så Arken 
var helt fyldt op. Heldigvis kunne vi være i 
gårdhaven. Det blev en anderledes aften. Vi 
fik booket grillen for sent, så den var lovet 
ud til anden side. Mie kontaktede så Kurt 
Knudsen, der har en stor, hjemmelavet grill 
og spurgte, om han ville komme og grille for 
os den aften. Det sagde han ja til med det 
samme. Men ikke nok med det. Han tilbød 
også at komme med kød til alle. Han er 
jæger og havde nogle stege og bøffer i 
fryseren fra kronhjorte, han havde skudt. 
Dem ville han gerne give til Arken. Og det 
kunne vi jo kun sige mange tak for. Kurt, du 
gjorde det bare så fantastik den aften. Og 
der var rigelig mad til alle. Tusind tak for det, 
Kurt. 
Efter grill i gårdhaven gik vi indenfor. Der 
kom lige en enkelt byge, men ellers var 
vejret med os. 
Henning Hansen, som i øvrigt var Arkens 
første formand og med til at ansætte mig for 

32 år siden, 
fortalte om 
oplevelser ved 
politiet i Esbjerg 
gennem mange 
år. Det gjorde han 
godt, og alle var 
med. Der var 
både sjove og 
alvorlige indslag. 
Henning og Judit 
har i alle årene 
været en stor del 
af Arkens arbejde 

som frivillige. Selv har jeg haft stor hjælp 
af samtaler og støtte fra Henning i mit 
arbejde på Arken. 
Bagefter var der en andagt ved mig, og vi 

fik kaffe og dejlig kage. 
Som afslutning på aftenen, var der bål i 
gårdhaven. (Se billedet på forsiden af 
bladet). Vi sluttede med en god båltale 
ved Mie Sundgaard.
Lige nu glæder vi os til det kommende 
fredagstræf med besøg af Johan og Judit 
Enevoldsen i august og Peder Henning 
Söderstjerne i september. 
Ellers har tiden været præget af svær 
sygdom hos nogle af vores brugere. Det 
har betydet omsorg og forbøn for dem 
hos os. Og der har været brug for ekstra 
hjælp til kontakt med sygehus og 
personlig pleje og hjælp. Det har fyldt 
rigtig meget, især for Mie.

Bent Larsen



Gårdhaven

Solen og varmen havde 
svært ved at finde vej til 
Vestjylland i foråret. Vi 
spejdede efter dage, 
hvor vi  kunne komme 
ud og nyde vores dejlige 
gårdhave. Men nu har vi 
taget revanche, 

sommeren har vist sig fra sin aller 
smukkeste side, og vi nyder dagligt at 
være ude i det gode vejr.
Heldigvis har vi både sol og skygge, så 
alle kan blive tilgodeset. Der bliver drukket 
masser af vand og kaffe, der bliver både 
fortalt vittigheder og snakket hyggeligt og 
alvorligt.
Vi går inden døre, når vi skal holde 
andagt, både for at kunne koncentrere os, 
men også fordi naboerne klager, når vi 
synger. Måske lyder det heller ikke altid 
helt rent. Vi synger med hver vores toner, 
men vi synger med hjertet, og vi elsker 
det.

 Fredagstræf

Vi glæder os her til vores første fredagstræf 
efter sommerferien. Her får vi besøg af  
Judit og Johan Kaas Enevoldsen fra Tarm. 
De kommer og synger for os og med os. De 
skal lære os nogle af de nye sange fra 
“Sange og Salmer”. Det bliver rigtig godt. 
Måske får vi udvidet vores repertoire, og det 
trænger vi nok også til. 
Vi er meget taknemmelige over, at nogle 
unge vil besøge os og synge med os. 
De seneste år har vi oplevet, at mange kor 
ikke eksisterer længere. Igennem årene har 
vi været meget glade for de forskellige kor, 
der har beriget os.

Alting har en tid.
Fx. mandskoret fra Ølgod, Toftlund koret, 
Rødekro koret, Skjerns hyggekor det grå 
Guld osv.
Vi vil meget gerne takke jer for alt, hvad I 
har givet os på Arken i mange år, det har 
bare været godt.
Britta og Polle Grove og Henrik Jønsson er 
dog stadig parate og meget villige til at 
træde til. Det er vi glade for.
Men alting har en tid, noget vi bliver mindet 
om, når vi mister nogle af vores brugere, 
som vi har holdt af.
Den seneste tid har vi også haft en del 
sygdom blandt nogle brugere på forskellig 
vis. 
Alt sammen noget, der gør os 
opmærksomme på livets skrøbelighed, og 
at vi skal være taknemmelige for hver god 
dag. Vi snakker meget om, at vi skal hjælpe 
hinanden til at se det gode, vi har.  At vi har 
hinanden og kan dele liv, at vi har en 
himmelsk Far, der elsker os. At Han elsker 
os på trods af, han kender det inderste og 
det yderste, både det vi gerne vil vise frem, 
og det vi gerne holder for os selv. 
Tak om vi aldrig må glemme dig Jesus.



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.

Skt. Hansfest og andre arrangementer på Arken kræver 
stor forberedelse. Og her kommer de frivillige ind. Må bare 
sige, at de gør et kæmpe arbejde med forberedelser og 
tager alt i stiv arm. Til Skt. Hansfesten, hvor vi satsede på 
grill i gården, kom der en byge, lige da grillen var i gang. 
Men med paraply og tålmodighed kommer man langt. Kurt 
og Mona er i gang med at forberede kødet til grillen. Anne 
Grethe og Per (Nørdam) er i gang med grill og servering. 
Jonna og Charlotte stod for alt tilbehør. Det var bare en 
fantastisk aften, som vil gå over i historien. Alle blev mere 
end mætte, og der var 
fantastisk sang til 

andagten under ledelse af Rebeccas kyndige klaver-
hånd. Her i september får vi besøg af Peder Henning. 
Han er sognepræst i Lønborg ved Tarm. Der er det 
særlige ved ham, at han har været præst i Nordnorge i 
en årrække, og så har jeg boet på værelse med ham 
på Luthersk Missions højskole i foråret 1977. Så jeg 
glæder mig rigtig meget til at interviewe ham i Arkens 
radio og at møde ham til fredagstræf på Arken, hvor 
han i ord og billeder vil fortælle om sin tid i Nordnorge.



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
 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: 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: 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
 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: 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: 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: 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: 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 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton
 v/Birgit Jepsen
18:00: Arken er ladet med
 v/David Christensen, 
 Claus Aaskov og Jens
 Fredensborg 
22.00: Vejen gennem
 Bibelen 

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

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. 04
18.00: Judit’s halve time (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. 11
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokalt

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

Søn. 18
18.00: Judit’s halve time (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. 25
18.00: Interview (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/Erik Sundgaard, Helena
 Kjøller-Rasmussen og Jan
 Jørgensen

22.00: 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 (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 (G) 

 

09.00: Morgenkrydder
09.30: Føljeton 
 v/Birgit Jepsen

18.00: Arken er ladet med
 V/Bent Larsen og Jens
 Fredensborg
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: Hverdagskristen
 v/Anette Ehmsen
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: 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: 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: 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: 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 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: Israels historie
 v/Vagn Jensen 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: 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: Sange fra arkivet
 V/Dan Petersen
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: Allehånde
 v/Esther Schmidt
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)
 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)
 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: Ved kilden (G)
 v/Bent Larsen
19.30: Vejen gennem Bibelen (G)

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

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
 v/Jørgen Skydstofte 

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
 v/Jørgen Skydstofte  

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

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

Søn. 09
18.00: Interview (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. 16
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/Bent Larsen 
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G
19.00: Mødereportage

Søn. 23
18.00: Interview (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)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 30
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/L. Breum
18.00: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 02
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal



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

Søn. 06
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: Musikprogram (G)
18.30: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 13
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. 20
18.00: Interview (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal
 
09.00: Musikprogram 
 v/Esther Schmidt
09.30: Lørdagshjørnet 
 v/Esther Schmidt
18.00: Musikprogram (G)
18.03: Lørdagshjørnet (G)
19.00: Mødereportage

Søn. 27
18.00: Judit’s halve time (G)
18.30: Føljeton (G)
19.00: Esbjerg Lokal

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: 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
 V/David Christensen, Claus
 Aaskov og Thomas
 Schmidt

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: 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
 V/Erik Sundgaard, Helena
 Kjøller-Rasmussen og Jan
 Jørgensen

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 på Arken

Fredagstræf:

30. september kl. 18.00
Peter Henning 
Söderstjerne

28. oktober kl. 18.00

25. November kl. 18.00


