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Andagt

Bed høstens Herre om …

Andagt ved
Inge Lise Schmidt

”Ikke til selvhjulpne sjæle,
ikke til stolte sind,
men for de knuste hjerter,
steg Jesus, frelseren ned.
Dette lille vers som her er citeret, er den
korteste julesang jeg har hørt, men den rummer sandheden om at Jesus kommer til os.
Jeg vil fortælle om en lille pige, som
fik besøg af en gæst i hendes hjem. Efter
en rum tid spurgte den lille pige gæsten om
han kunne lide dukker, hvortil hun svarede
ja.
Den lille pige forsvandt et øjeblik og kom
tilbage med favnen fuld af dukker, som hun
satte op på sofaen. Manden kiggede lidt på
dukkerne, og spurgte pigen om hvilken af
dukkerne hun bedst kunne lide, hun så op
på manden, og sagde –er du helt sikker på at
du kan lide dukker, manden så forundret på
hende og svarede, at det kunne han godt.
Pigen forsvandt endnu en gang, og kom
så tilbage med en dukke der manglede en
arm, håret var revet af, og næsen klemt flad.

Manden så forundret på pigen og spurgte,
hvorfor hun bedst kunne lide denne dukke,
hvortil hun svarede, jo for hvis jeg ikke
holder af den, er der ingen der gør det.
Denne lille beretning fik mig til at tænke
på et vers fra Mattæus evangeliet kapitel
9 vers 36 hvor der står: Da Jesus så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de
var vanrøgtede og forkomne som får, uden
hyrde. Denne lille pige i beretningen havde,
uden hun vidste det, fået blik og sindelag
overfor denne dukke, som Jesus har det for
den enkelte af os. Vi er ikke altid lige elskværdige, men hos Jesus er vi elsket –på
trods af –og for den vi er.
Jesus siger ”du er dyrebar i mine øjne,
højt agtet og jeg elsker dig.”
Jesus siger også, at de raske har ikke brug
for læge. Det har de syge, og netop derfor
kom Jesus til os.

Gudstjenestetransmission fra
Ansgars Kirke i Aalborg

På bagsiden af dette programblad kan der læses om LUMI
Radios webradio.

LUMI nyt støttes af:

Lindholm Auto
Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen
www.lhauto.dk
tlf. 98 17 04 00
Salg og reparationer af alle bilmærker

LUMI Radio sender også i 2014/15 gudstjenester fra Ansgars Kirke i Aalborg. De
aktuelle datoer meddeles efterhånden.

LUMI nyt 2-2014

MAF –flyver for livet !

M A F (Mission Aviation Fellowship) er en
international fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden.
MAF har 135 fly i mere en 30 u-lande som
hjælper lokale kirker, missionsselskaber og
nødhjælpsorganisationer med flytransport af
missionærer, læger og patienter.
MAF’s formål er at »give evangeliet vinger«, således at så mange mennesker som
muligt i den tredje verden kan få mulighed
for at høre det kristne budskab om Guds
kærlighed.
Hvert 7. minut døgnet rundt starter eller
lander et MAF-fly et eller andet sted i verden
med kurs mod en af de 3.000 primitive landingsbaner, som MAF betjener.
Flyene passerer over ørken, jungle, floder,
bjerge eller sumpe –til områder hvor transport på landjorden er umulig eller besværlig
og tidskrævende. Her er flyvning ikke en
luksus, men en nødvendighed!
MAF Danmark kunne fejre sit 25 års
jubilæum i 2014.

Evangeliet får vinger
MAF blev startet i England lige efter 2. verdenskrig af kristne RAF-piloter, som havde
været med på bombetogter over Tyskland.
De mente, at flyvemaskinerne måtte kunne
bruges til andet end at sprede bomber og
død. De ønskede at ”give evangeliet vinger”
ved at gøre en indsats for fattige mennesker
i u-landene.
I dag er 350 familier udsendt som MAFmissionærer - som piloter, flymekanikere,
administrativt personale m.m. MAF beskæftiger endvidere ca. 230 lokale medarbejdere
alene i Afrika.
De sørger i dag for at bringe
nødhjælp, hjælpearbejdere, læger, sygeplejersker, patienter, præster, missionærer og evangelister frem til deres bestemmelsessted.
MAF Danmark er en del af denne internationale organisation, og har til opgave at
indsamle penge og finde frem til personer
der har kald, evner og uddannelse til at løse
de mange opgaver i MAF.

Forrådt af sin ven - banket og forvist til Saudi Arabien
I løbet af de seneste år har vi set en øget
forfølgelse af de kristne i Mellemøsten og
Nordafrika, både fra regeringers og terrorgruppers side. Men forestil dig, hvordan det
må være, at blive forkastet og smidt ud af din
egen familie, og af dit eget land på
grund af din tro på Kristus. Det er virkeligheden for en 24-årig libanesisk kvinde,
som har akut brug for vores forbøn og Guds

indgriben. Det hele begyndte, da en
SAT-7 medarbejder gav hende nogle cd’er
med kristne sange og bønner fra Bibelen
om Guds fred. Hun havde ikke nogen bibel,
og besluttede derfor at se SAT-7 TVs
program Kids. Den enkle sandhed i de bibelske historier fangede hende.
Fortsættes på side 6
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Mandage

7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
v. Jørgen Christian Jørgensen
9.00 Lumimagasinet
v. Kirsten og Hans Peter Hansen
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
17.00 På vej
v. Svend Christensen

Tirsdage

7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
v. Jørgen Christian Jørgensen
9.00 På vej (G)
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
17.00 Lumimagasinet (G)

Onsdage

7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
v. Jørgen Christian Jørgensen
9.00 På vej til himlen! (G) eller
Sange til eftertanke (G) eller
Månedens tema (G) eller
Fra Bibelens skatkammer (G) eller
Sang- og andagtsprogram (G)
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
17.00 Over en åben Bibel (G)

Torsdage

7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
v. Jørgen Christian Jørgensen
9.00 Ord til søndagen
v. Ingvar B. Kristjansson
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
17.00 Med Jesus i hverdagen
v. Jørgen Christian Jørgensen

Fredage

7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
v. Jørgen Christian Jørgensen
9.00 Føljeton v. Erik Breindahl
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
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Antenneforeninger: Tele Danmark 97,3 MHz - Gug/Visse/Dall 98,6 MHz
Stofa 98,6 MHz - Nørre Tranders 102,2 MHz

Radioer med egen antenne: City 92,2 MHz - Syd 106,5 MHz - Nord 107,4 MHz

PROGRAMOVERSIGT
Mandag til fredag

8.00 Lørdag morgen i LUMI Radio
v. Ingvar B. Kristjansson
9.00 Over en åben Bibel
v. Poul Malmgaard
9.30 1. lørdag i måneden: På vej til
himlen v. Marie Buus
2. lørdag i måneden: Sange til eftertanke
v. Lisbet Adolfsen
3. lørdag i måneden: Månedens tema
v. John Leergaard
4. Fra bibelens skatkammer
v. Carsten Iversen
5. lørdag i måneden: Sang- og andagtsprogram
v. Hans Peter Hansen
10.00 1. lørdag i måneden: Månedens gæst
v. Jacob Bach Christensen
2.-5. lørdag i måneden: Lørdagsmagasinet
v. Ingvar B. Kristjansson
14.00 Lørdag eftermiddag i LUMI Radio (1. del)
v. Hans Peter Hansen
16.30 1. lørdag i måneden: Lørdag eftermiddag
(2. del) v. Ingvar B Kristjansson
2. lørdag i månden: Lørdag eftermiddag
(2. del) v. Ingvar B Kristjansson
3. lørdag i måneden: Årstidens sange
og salmer v. Thora Andersen
4. lørdag i måneden: Et blik gennem
Guds vindue v. Carsten Iversen
5. lørdag i måneden: Lørdag eftermiddag
(2. del) v. Hans Peter Hansen
17.00 1. lørdag i måneden: Lørdag eftermiddag
(2. del) v. Ingvar B Kristjansson
2. lørdag i månden: Lørdag eftermiddag
(2. del) v. Ingvar B Kristjansson
3. lørdag i måneden: "Redningsbåden"
v. John Leergaard
4. lørdag i måneden: Sange jeg mindes
v. Hanne Sohn
5. lørdag i måneden: Lørdag eftermiddag
(2. del) v. Hans Peter Hansen
17.30 Through the Bible in Turkish
v. Claus B. Larsen
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Antenneforeninger: Tele Danmark 97,3 MHz - Gug/Visse/Dall 98,6 MHz
Stofa 98,6 MHz - Nørre Tranders 102,2 MHz

Radioer med egen antenne: City 92,2 MHz - Syd 106,5 MHz - Nord 107,4 MHz

Lørdage

9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
14.00 Mødereportage/gudstjeneste (G)
15.00 Over en åben Bibel (G)
15.30 1. søndag i måneden: lørdag eftermiddag
i LUMI Radio (G)
2. søndag i måneden: lørdag eftermiddag
i LUMI Radio (G)
3. søndag i måneden: Årstidens sange
og salmer (G)
4. søndag i måneden: Et blik gennem
Guds vindue (G)
5. søndag i måneden: Lørdag eftermiddag
i LUMI Radio (G)
16.00 1. søndag i måneden: Lørdag eftermiddag
i LUMI Radio (G)
2. søndag i måneden: Lørdag eftermiddag
i LUMI Radio (G)
3. søndag i måneden: »Redningsbåden« (G)
4. søndag i måneden: Sange jeg mindes (G)
5. søndag i måneden: Lørdag eftermiddag
i LUMI Radio
16.30 Ord til søndagen (G)
17.00 Through the Bible in Arabic
v. Claus Bøgh Larsen
17.30 Through the Bible in Iranian
v. Claus Bøgh Larsen
19.30 Føljeton (G)
20.00 Mødereportager/Gudstjenester
21.00 Søndag aften i LUMI Radio
v. Jacob B. Christensen
23.00 Søndag aften i LUMI Radio (G)
v. Ingvar B. Kristjansson

Fuld af begejstring over forandringen i hendes
liv, begyndte hun nu at vidne om sin tro for en
ven. Men vennen fortalte hendes forældre om
hendes tro på Kristus. Konsekvensen var at
de straks fjernede SAT-7 KIDS fra listen over
satellitkanaler på deres tv, de konfiskerede
hendes mobiltelefon og gav hende stuearrest.
Hun trodsede sine forældre og tilføjede igen
SAT-7 KIDS til satellitkanalerne. Forældrene
blev rasende og bankede hende og planlagde at
sende hende til Saudi Arabien. Hendes tro på

Antenneforeninger: Tele Danmark 97,3 MHz - Gug/Visse/Dall 98,6 MHz
Stofa 98,6 MHz - Nørre Tranders 102,2 MHz

Radioer med egen antenne: City 92,2 MHz - Syd 106,5 MHz - Nord 107,4 MHz

Søndage

Kristus stod dog urokkelig fast. Hun sagde:
”Uanset hvor I sender mig heni verden, så vil
jeg elske Jesus og fryde mig over hans fred.
Den fred jeg har været berøvet siden min
barndom. Jeg vil fortsætte med at se denne
tv-kanal.”Kun fem dage senere blev hun
sendt til Saudi Arabien for at bo hos sin tante
og onkel. SAT-7 har ikke hørt fra hende
siden.
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Kirkens Korshær
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90 år i Aalborg

Kirkens Korshærs arbejde i byen var officielt startet den 22. november 1924. Kirkens Korshær arbejder blandt de udsatte
familier og blandt voksne med misbrugsproblemer, hjemløshed, ensomhed, psykiske sygdomme og en lang række andre
udfordringer. Korshæren har altid søgt
at give samfundets vanskeligst stillede
muligheden for at få dækket de basale
behov for mad, hvile, omsorg, og respekt.
I 1949 åbnedes herberget i nogle barakbygninger fra krigens tid. Her kunne
hjemløse, for en tid få egen seng at sove
i. Få år senere flyttede herberget til Forchhammersvej, hvor det fortsat ligger og
er en mulighed for midlertidigt tag over
hovedet. I 1980 åbnede korshæren sin
første varmestue i byen på Østerbro 20,
hvor den har ligget siden og tæt på dagligt
året rundt stadig giver husly, gratis kaffe
og mad til lave priser. I 2008 fulgte en varmestue i Nørresundby på Østerbrogade,
som i høj grad har vist sig nødvendig.
Familiearbejdet har fra begyndelsen været
vægtet højt af Kirkens Korshær, som har
kontakt med en stadig voksende gruppe
af familier med så få ressourcer, at det
nærmer sig reel fattigdom. Gårdprojektet
på Nørkæret 75 tilbyder forskellige aktiviteter for de brugere, der opsøger Kirkens
Korshær. Siden 1937 har Kirkens Korshær i Aalborg haft sin egen præst, som
tillige er sognepræst ved Ansgars Kirke.
Korshærspræsten er også arresthuspræst.
Genbrug er en vigtig del af korshærens
arbejde. Butikkerne er ansigtet ud ad til
og en vigtig indtægtskilde til at opretholde
arbejdet.

LUMI RADIO • AALBORG
Postboks 16
9100 Aalborg
Studie: Østergade 30
9400 Nørresundby
Telefon: 98 14 75 11 / 51 92 46 28
E-mail: lumi@lumiradio.dk
www.lumiradio.dk
– http://aalborg.lumi-radio.dk/
LUMI nyt er et programblad, som
- udgives af LUMI Radio • Aalborg,
- udkommer 2 gange om året
- sendes gratis til alle interesserede
Redaktionsudvalg:
Hans Peter Hansen
Jørgen Christian Jørgensen, ansvarshavende
Tryk: L.B. Offset
Medarbejdere:
LUMI Radio har nogle frivillige medarbejdere, som bruger deres fritid til programproduktion, teknik, bestyrelse, bladproduktion, forsendelse m.v.
LUMI Radio er et kristent lokalradioarbejde
på evangelisk luthersk grund, som i 1983 blev
stiftet af Luthersk Missionsforening i Aalborg
med det formål at sende kristne radioudsendelser. LUMI Radio drives ved hjælp af frivillige bidrag fra lytterne samt tilskud. Gaver
til Radioens drift kan indsendes på giro kontonummer
2 36 25 97.
eller overføres via netbank til konto nr.
7444 1050312
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Afsender
LUMI Radio
Postboks 16
9100 Aalborg
Postgiro 2 36 25 97
Telefon: 9814 7511

Modtager
Navn:

Porto

Adresse:
Postnr.:

By:

Webradio - hjemmeside
Lumi Radio har igennem længere tid sendt programmer via internettet samtidig
med udsendelse af programmerne på FM frekvenserne: 92,2 mHz –106,5 mHz
–107, 5 mHz. På Lumi Radios hjemmeside http://aalborg.lumi-radio.dk/ findes der
tre mulige afspillere, som kan findes ved at klikke på Webradio i venstre side på
hjemmesidens forside. Der fremkommer nu følgende tre mulige afspillere, som
der kan vælges imellem: Webplayer, ASX stream (Windows Media Player), samt
m3u stream (Winamp, og mange andre afspillere). Det er også muligt, at bruge
webradio/streamtjenesten fra Lumi Radios hjemmeside via en mobiltelefon med
internetadgang, og i øvrigt er det også muligt på nogle mobiltelefoner, at aflytte
det æterbårne signal. Der er planer om i løbet af 2015, at lægge lydfiler på
hjemmesiden, således at det vil være muligt at downloade dele af de udsendte
programmer m.v. Lytterne er velkomne til at komme med forslag og ændringer
til hjemmesiden.

Jeg ønsker gratis tilsendt programbladet.
Jeg ønsker at afmelde programbladet.
Navn:
Adresse:
Postnr.
By:

Jeg er flyttet fra:
Navn:
Adresse:
Postnr.:
By:
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Porto

LUMI Radio
Postboks 16
9100 Aalborg

