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Andagt

Bed høstens Herre om …

Andagt ved
Hans Erik Nissen

»Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens Herre om at sende arbejdere ud
til sin høst.« (Matt. 9,37-38)
Høsten er virkelig stor. Det er en utallig
skare, der skal stå for lammets trone. De er
kommet én efter én. Der er langt mellem de
store vækkelser i Guds rige, og selv under
dem må de enkelte møde Jesus og blive født
på ny.
Det er de få arbejdere, der har vundet
mange. Alle kristne skulle være med, men
sådan er det ikke.
Virkelige sjælevindere har altid været en
mangel i Guds folk. Det er kun få, der er
tændt i brand.
Derfor er fristelsen til modløshed stor
blandt arbejdere. De synes, at meget ville
have været lettere, hvis de havde været flere.
Tab dog ikke modet! Gud har flere medarbejdere, end du tror; Men han spreder dem,
så han kan nå flest muligt.
Og så opfordrer Jesus dig til at gå til
høstens Herre. Bed ham om at sende arbejdere ud til sin høst.

Det skal ikke være
vore opfordringer, der får andre til at gå ind
i tjenesten. Vi skal opmuntre og tilskynde,
men det er Gud, som skal sende. Høstens
Herre er den eneste, der kan nå hjerterne, og
sker det ikke, bliver tjenesten kortvarig.
Kristi kærlighed må være den tvingende
magt i al mission. Ved Guds nåde må
vi lære at se med hans øjne. »Giv mig
dit ømme frelsersind for slægtens sorg og
harm. Luk mig i dine smerter ind, og
gør mig stærk og varm!« Det er vejen –den
eneste vej til udholdenhed i tjenesten.
Under arbejdet skal vi leve i bøn. Bed
høstens Herre sende arbejdere ud til sin
høst. Utallige gange er denne bøn blevet
hørt. Undertiden greb Gud hurtigt ind. Til
andre tider måtte der bedes gennem årtier.
Der kommer en nat, hvor ingen kan arbejde.
Der er tegn, som tyder på, at den er nær.
Men endnu er der mange åbne døre. Lad
os minde Herren om de få arbejdere. Lad os
stå bag dem, vi har –i forbøn og offer! Lad
os bede om, at Gud vil sende flere.

PROJEKT HANNAH og radioprogrammet KVINDER MED HÅB
Piger og kvinder i mange dele af verden er de
mindst værdsatte, dem der får mindst
mad, og mindst uddannelse. Uddannede piger
bliver ikke så ofte børnebrude med
efterfølgende tidlige graviditeter. Uddannede
kvinder tjener mere, og har ofte en
mindre og sundere familie. Uddannede mødre
gør alt, hvad de kan for at give denne
værdifulde gave, som uddannelse er, videre til
de næste generationer.
Ud af de anslåede 774 millioner analfabeter i
verden er to tredjedele hunkøn.
Kvinder, som ikke har mulighed for uddannelse, har vanskeligt ved at kunne studere
Guds Ord. De taler måske flere forskellige
sprog, og kan huske store mængder
information udenad. Men når de ikke er i
stand til at læse, har de brug for at høre

Guds Ord for at kunne leve det ud i hverdagen.
Rundt om i verden gemmer kvinderne sig,
nogle bag burkaer så tykke, at ikke engang
deres øjne er synlige. Andre gemmer sig i
deres hjem, fordi de er bange for at blive
voldtaget eller dræbt i krig, eller for at blive
vansiret, blot fordi de vover at gå i skole.
Hundredvis af kvinder er blevet brændt levende af deres egne slægtninge på grund af
”familiens ære”. Andre igen gemmer sig inde i
sig selv, holdt nede af daglige
overgreb og ligegyldighed, og hvor det lyser
ud af øjnene, at al glæde er borte. Det er
kun pligtfølelse, der holder dem i live.
Der, hvor de ydre omstændigheder opbygger
mure kan mediemissionen bryde igennem
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i form af Projekt Hannah (PH) og "Kvinder
med Håb"-programmet. Hver dag er der lyttere, som lærer Gud at kende. Det sker,
fordi troen kommer af det, ” som høres,
og det som høres, kommer i kraft af Kristi
ord.”(Rom. 10, 17)
Hver dag er der lyttere, som lærer Gud at
kende. Kvindernes lidelser er mange, men
Gud formår, at frelse og give opmuntring
midt i de mange lidelser. Projekt Hannah
ønsker at vise medfølelse, give opmuntring
og håb til kvinder over hele verden gennem
bøn, opmærksomhed og radioprogrammer.
Radioprogrammet "Kvinder med Håb"

(KmH) sendes på 65 sprog. KmH er et
halvtimes program bestående af to dele: 1)
Hjælp til livet –om sundhed, familie, børneopdragelse, kvinders værdi og muligheder. 2)
Hjælp til sjælen –bibelundervisning og hjælp
til at leve som kristen i hverdagen.
Ønsker du at vide mere om Projekt Hannah
og radioprogrammerne Kvinder med Håb
kan du kontakte Norea Radio Danmark på 74
52 71 90, skrive til info@norea.dk,
eller gå ind på Norea Radios hjemmeside
www.norea.dk .

Hvad skal jeg med Jesus ?
Bogen "Hvad skal jeg med Jesus?" er
udgivet med forskellige titler. Originaltitlen på på tysk var "Jesus unser Schicksal". Den første udgave på dansk havde
titlen "Gud ja! men Jesus?" Bogen er
blevet solgt på flere sprog i Europa, og
udgivet i mere end 1,5 millioner eksemplarer. Bogen har haft stor betydning
for mange mennesker både dem, der har
et stort kendskab til kristendommen og
andre, for hvem dette budskab har været
fremmed. Det er en bog, der har sat og
stadig sætter spor. Det er baggrunden
for, at bogen er udgivet på ny. Bogens
forfatter, Wilhelm Busch, var tysk soldat
under første verdenskrig og ungdomspræst i Essen under anden verdenskrig. I
løbet af den tid han var ungdomspræst,
holdt han en lang række foredrag, der
blev kendt i store dele af Europa. Det
sidste foredrag, kapitel 9 i den nye
udgave med titlen "Hvad skal jeg med
Jesus?", holdt han den 19. juni 1966 i
Sassnitz, og på tilbagerejsen dagen
efter, døde han.
Her følger et par citater fra bogen:
Har du nogensinde frygtet Gud ? Hvis
ikke, så er du overhovedet ikke begyndt
at se

den hellige Guds virkelighed, og dit syndige liv endnu. Men når du begynder
at frygte Gud, så bliver dit spørgsmål:
Hvordan kan jeg bestå for Gud ? Jeg
tror, at det er vor tids største dumhed, at
man ikke frygter Guds vrede. Ja, det er
et tegn på forfærdelig afstumpethed, når
et folk ikke mere tager den levende Gud
og hans vrede over synden alvorligt.
– Ser du: Så længe du endnu ikke har
fundet Jesus, står du under Guds vrede,
også selvom du ikke mærker det, eller
du fornægter det. Og kun den, som er
kommet til Jesus, har del i Guds fred.
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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
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. Lissy Hessellund
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. Hans Peter Hansen
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 Lørdagsmagasinet
v. Hans Peter Hansen
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
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. Hans Peter Hansen

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

Lørdagsmagasinet
Lumi Radio udvider sendetiden med
1 time hver lørdag formiddag fra kl.
10-11.
Den nye sendetid træder i kraft fra og
med lørdag den 5. april. Det er for det

meste genudsendelse af de programmer, der tidligere har været sendt på
dette tidspunkt.
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Gudstjenestetransmission fra
Ansgars Kirke i Aalborg

LUMI nyt støttes af:

Lindhom 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 gudstjenester fra Ansgars Kirke i Aalborg. De aktuelle datoer meddeles efterhånden.
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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

Medarbejdere:
LUMI Radio har nogle frivillige medarbejdere, som bruger deres fritid til programproduktion, teknik, bestyrelse, bladproduktion,
forsendelse m.v.

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

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

Tryk: L.B. Offset
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B

Afsender
LUMI Radio
Postboks 16
9100 Aalborg
Postgiro 2 36 25 97
Telefon: 9814 7511

Modtager
Navn:

Porto

Adresse:
Postnr.:

By:

TROFAST ER HERREN
Lumi Radio er nu i sit 31. år, og hvor længe vi kan fortsætte med at sende
evangeliet ud gennem æteren, kan vi ikke vide, men vi ved, at Gud er
trofast. Han lader os ikke i stikken. Det gælder både jer, der lytter, og os
der laver programmer. ”Trofast er han, som kalder jer, han vil også gøre
det (1.Tess. 5, 24). Mennesker er blevet mødt med evangeliet gennem
Lumi Radio, så det blev til frelse og fornyelse for dem. Gud er på tronen
endnu ! Gud har, også gennem Lumi Radio, bevist, at hans ord ikke
virkningsløst.
Så længe Gud vil, at Lumi Radio skal eksistere, så længe vil han
velsigne og stadfæste sit ord til frelse for mennesker. Vi har gennem
årene erfaret, at Lumi Radio er en hjertesag for vore lyttere. Vi har
erfaret, at vi altid har været omsluttet af forbøn, og så har der aldrig
manglet penge til driften af Lumi Radio. Hjertelig tak for forbøn og
økonomisk støtte, og det har vi fortsat brug for! Gud har magt til i rigt
mål at give jer al nåde, så I altid og under alle forhold har alt, hvad I
trænger til, og endda rigeligt til al god gerning (2. Kor. 9, 8)

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

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

B

Porto

LUMI Radio
Postboks 16
9100 Aalborg

