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30 ÅR - NÅDE OVER NÅDE
Hvor har det været en stor velsignelse at
møde kristne, som har haft radioen som en
hjertesag! Jeg tænker ikke alene på dem, der
lytter, selv om de alligevel på en måde er
de vigtigste! Uden dem ville LUMI Radio
ikke eksistere. På den anden side: Hvis der
ikke var nogle, der havde hjerte for at række
evangeliet til andre gennem radioen, så ville
der heller ikke være noget evangelium at
lytte til!
Gud er forunderlig! Spredt ud over det
ganske land var der kristne, der så mulighederne. De hørte kaldet og fulgte det.
Uttalige timer er blevet brugt til at optage,
redigere og sende radioprogrammer. I den
sammenhæng kan vi, for Alborgs vedkommende, ikke andet end tænke på Inge-Lise
og Hans Schmidt, som gennem mange år
åbnede både hjerte og hjem. De tændte, fordi de selv var tændt i brand.

De mange kære lyttere
Men hvad med de mange ukendte, som gennem årene har lyttet til udsendelserne? På
en mærkelig måde er man også blevet forbundet med dem. Det kan godt nok lyde
mærkeligt, at man kan blive knyttet til nogle, man ikke kender, men sådan er det nu
alligevel! Man mærker det hver gang, man
møder et menneske, der fortæller, at vedkommende gennem flere år har lyttet til
udsendelserne. Det er ikke lang tid siden, at
en kom til et missionshus, hvor jeg skulle
tale og sagde, at hun var kommet for at se,
hvordan jeg så ud. Hun havde hørt mange
udsendelser og syntes, at det kunne være
interessant med et lidt nærmere bekendtskab.
Enkelte af reaktionerne på udsendelserne
har fæstnet sig i mit sind. En lytter fra
Ålborg ringede og udtrykte, at han var ked

af, at jeg i flere udsendelser havde understreget betydningen at Jesu blod så stærkt.
Han fortalte, at han havde mistet sin kære
hustru. Hun havde ikke været et troende
menneske, men været ejegod, og hverken
jeg, eller han kunne nå hende til knæene.
Jeg syntes, at vi fik en god samtale
om, hvad det er, der gør et menneske til
en kristen. Vi kan ikke fortjene frelsen ved
noget af det, vi gør. Det kan ikke rense os
fra synd. Det er kun et eneste, der kan gøre
det, og det er Jesu blod.
Tre uger efter ringede vedkommende igen
og sagde, at han var ked af det, han havde
sagt om Jesu blod i vores første samtale,
og han begrundede det med, at jeg jo skulle
sige det, som står i Bibelen.
- Og så en hilsen fra 28. juli i år. En ældre
kvinde på 84 år, som jeg aldrig har mødt
skriver: »Mine dage er inddelt efter dine
bibeltimer kl. 9.30, 16.30 og 21.30. Så er
jeg sammen med dig og Jesus i Ordet og
bønnen. Det er hvile for trætte tanker og
lægedom for hvert sår. Fasthed or sjælens
anker. Kærlighed dér jeg får«.
Uden selv at vide det, er sådanne lyttere
med il at understrege, hvad der er vores
opgave i radioarbejdet. Vi skal række det,
der står i Bibelen. Det er afgørende. Det gør
LUMI Radio. Derfor har den været til så
stor velsignelse, og den er det stadig. Den
lader Guds ord bygge bro mellem medarbejdere og lyttere. Og endnu mere: Det ord,
LUMI Radio er tjener for, er en bro til himlen for fortabte syndere som dig og mig.
Derfor kan vi kun ønske LUMI Radio tillykke med den milepæl, som 30 års-jubilæet
er. - Hjertelig tillykke og Guds rige nåde og
velsignelse i tjenesten fremover!
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30 års jubilæum og LUMI nyt
Dette jubilæumsnummer af LUMI nyt skulle
egentlig have været ude hos lytterne, inden
fejringen af jubilæet den 21. september, men
på grund af teksniske problemer med de

computerprogrammer, der bruges for at lave
bladet, er det først udkommet i begyndelsen
af oktober.

Kære LUMI Radio
Hermed vil jeg gratulere dig med din fødselsdag, som bliver fejret den 21. september.
Jeg tror det bliver en rigtig god dag, hvor
mange af dine venner kommer for at fejre dig
på din 30 års fødselsdag.
Hvordan var det nu det begyndte? Kan du
mon huske det? Jo, der var ildsjæle i vores
menighed, som havde en drøm om at bringe
evangeliet ud i de små hjem via lokalradioen.
De gik i gang omsluttet af foldede hænder. Et
dejligt studie blev indrettet. Det virkede perfekt med lydisolerede æggebakker på væggene - og altid masser af kaffe på kanden.
Dermed var LUMI Radio blevet en realitet.
Mange timer tilbragte vi i hinandens selskab.
Alle medarbejdere skulle jo lære at håndtere
en mikrofon. Uha, jeg husker nervøsiteten i
din nærhed. Men du var der bare og sendte
ufortrødent vores nok så sitrende stemmer ud
i æteren.
Nu er det så 30 år siden, vort samarbejde
begyndte. Jeg har holdt flere pauser under
vejs, men hver gang er jeg vendt tilbage for
at tage en ny periode sammen med dig. Du
har også holdt dine pauser. Bedst som vi
troede,, du arbejdede dig ud i æteren med
vore planlagte programmer, så holdt du en
velfortjent pause. Men du har jo også lov
til at blive træt. Flere adresseskift har du
overlevet, - og mange nye medarbejdere har
du stiftet bekendtskab med... Jeg forstår dig.

Det har ikke været nemt, når forskellige nye
teknikere agerede på dine knapper, uden at
være kendt med dig.
Måske har du ind imellem tænkt flg.:
»Hvorfor er det så vigtigt at sende alle disse
udsendelser?« Det spørgsmål vil jeg rigtig
gerne svare dig på. Vi har fået lov at eje en
skat, som må deles med andre. Skatten er
Jesus, og hans frelsesværk for os. Derfor gør
vi det.!
For min del er det en stor glæde at høre til
i LUMI Radio. Forskellige temaer har dannet
ramme om mine udsendelser. Mit nuværende
tema: »På vej til Himlen« har fyldt mig med
en særlig glæde. Hver gang jeg arbejder med
en udsendelse bliver jeg mindet om målet
hjemme hos Jesus. Så må vi huske at få det
sagt, at det alene er Jesus, som kan åbne
døren ind til Himlen for os.
Stort er det at tænke på alle jer, som igennem tiderne har lyttet med ude ved radioen,
når LUMI Radioen går i luften. Tak for jeres
forbøn og økonomiske støtte. Uden jer var vi
her ikke.
Mange hilsner fra Marie Buus

LUMI nyt 2-2013

Mandage

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

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. Kirsten og Hans Peter Hansen
3. lørdag i måneden: Månedens tema
4. lørdag i måneden: Sang- og
andagtsprogram v. Hans Henrik Junker
5. lørdag i måneden: Sang- og
andagtsprogram v. Hans Henrik Junker
14.00 Lørdag eftertmiddag i LUMI Radio (1. del)
v. Hans Peter Hansen
16.30 1. lørdag i måneden: Lørdag eftermiddag
(2. del) i LUMI Radio v. Jacob Christensen
2.lørdag i månden: Lørdag eftermiddag
(2. del) i LUMI Radio v. Jacob Christensen
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) i LUMI Radio v. Jacob Christensen
17.00 1. lørdag i måneden: Lørdag eftermiddag
(2. del) i LUMI Radio v. Jacob Christensen
2. lørdag i månden: Lørdag eftermiddag
(2. del) i LUMI Radio v. Jacob Christensen
3. lørdag i måneden: "Redningsbåden"
v. Jacob Christensen
4. lørdag i måneden: Sange jeg
mindes v. Hanne Sohn Christensen
5. lørdag i måneden: Lørdag eftermiddag
(2. del) i LUMI Radio v. Jacob Christensen
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

Økonomi
Trods regeringens nedskæringer på støtte til
lokalradioer er vi taknemmelige for, at vi stadig kan sende evangeliet gennem radioen. Det
kan vi takke jer trofaste lyttere for. Der varsles
med yderligere nedskæringer, så tak om I også
i 2013 vil støtte LUMI Radio.
Der er ændrede regler for støtte til foreninger. Tidligere skulle gaver, for at være

fradragsberettiget, være over 500 kr. Dette er
ændret til at alle gaver, uanset størrelse kan
fratrækkes over selvangivelsen. Ønsker man
fradrag skal mna blot meddele os sit cpr.nr. så
går det automaisk. Tak for en god gave.
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Kasserer Poul Malmgaard

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 gudstjenester fra Ansgars Kirke i Aalborg
d. 13. oktober
d. 3. november
d. 1. december
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LUMI RADIO • AALBORG
Postboks 16
9100 Aalborg
Studie: Østergade 30
9400 Nørresundby
Telefon: 98 14 75 11
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

LUMI nyt 2-2013

B

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

Modtager
Navn:

Porto

Adresse:
Postnr.:

By:

Lytterreaktioner til Lumi nyt

- Jeg har selv nogle kassetebånd med kristen musik, men jeg syntes det I spiller er af den
gode gamle slags
- Jeg får dagligt åndelig føde gennem LUMI Radios programmer.
- Jeg har været meget glad for føljetonen »Hvad skal jeg med Jesus«. Den har betydet
meget for mig, men også føljetonen »Jeg var tjener for de store general« har gjort indtryk
på mig.
- Siden jeg i 1989 begyndte, at lytte til LUMI Radio har jeg ikke været indlagt på den
psykiatriske afdeling.
- Normalt er jeg slet ikke til den slags radio, men var på og blev totalt fanget af historien.
Lidt sært, når man er en 31. årig fyr som ellers er til hård elektronisk musik og byture.
- Da vores barnebarn kørte med bussen hørte hun LUMI radio! Hun sagde til hendes mor:
’Kan du høre, det er morfar, der taler?’

Til LUMI Radios lyttere:

LUMI Radio har ikke nogen træffetid på telefonen, men ring gerne på tlf. nr. 51 92 46 28
eller 98 14 75 11.

Informationsmøder:

Vi kommer meget gerne og fortæller om LUMI Radio, også hos mindre grupper, som evt.
samles i hjemmene

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

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

Porto

LUMI Radio
Postboks 16
9100 Aalborg

