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Andagt

Med evigheden for øje

Andagt ved
Hans Peter Hansen

I Lumi Radios studie hænger et broderet billede med denne sætningen. Når
vi sidder og laver programmer til jer,
der lytter skal det minde os om, hvad
det er Gud vil med de programmer, der
sendes. Han vil, at alle mennesker skal
frelses. Gud handler med os syndere
med evigheden for øje.
Hvorfor nu fremhæve dette ? Fordi
der er en evighed, og den begynder
allerede her i dette liv. Det, der sker
her i livet for dig og mig er bestemmende for, hvordan evigheden skal blive for os. Mange mennesker benægter
evigheden, at der enten er evigt liv hos
Gud i Himmelen, eller evig fortabelse
i Helvede. Gud elsker dig og mig så
højt, at han har givet os sin søn, Jesus
Kristus, for at vi ved tro på ham ikke
skulle fortabes, men få del i det evige
liv hos Gud.
I Romerbrevet kap. 15 vers 4 står
der, at Alt, hvad der forhen er skrevet, er jo

skrevet, for at vi kan lære deraf, så vi ved
udholdenhed og vi ved den trøst, skrifterne
giver, kan bevare vort håb. - Hvad er det

bevaret i en sand
og levende tro på
Jesus, som har magt til at skænke os et
evigt liv hos Gud.
Skal du møde Jesus som din frelser,
eller som din dommer? Her i livet kan
du vælge ikke at have noget med ham
at gøre, men så går det mod fortabelsen enten du skal møde ham efter
døden, eller du kommer til at møde
ham, hvis han kommer igen medens du
lever.

Da skal to mænd være sammen på marken; den ene tages med, og den anden lades
tilbage. To kvinder skal male på samme
kværn; den ene tages med, den anden lades
tilbage. Våg derfor, thi I ved ikke, hvad dag
jeres Herre kommer. (Mattæusevangeliet
kap. 24 vers 40-42).
Bed Gud om at gribe ind i dit liv,
læs i din bibel, og hør, hvad han har
at sige dig. Troen kommer af det, der
høres, når det der høres kommer i kraft
af Guds ord i bibelen.

for et håb ? Det er håbet om, at vi bliver

LUMI RADIO AALBORG PÅ INTERNETTET
Lumi Radios programmer sendes på de
samme tidspunkter, som de æterbårne
programmer. Klik på http://aalborg.lumiradio.dk/ , klik på Webradio under menu
i venstre side, og vælg et webstream.

Venner og bekendte udenfor Lumi Radios
sendeområde, altså i resten af Danmark,
har nu mulighed for at høre programmerne.

Program for Lumi Radios 30-års dag
Sæt kryds i din kalender lørdag den
21. september. Se bagsiden af dette
blad.
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Ændringer af forskellige programmers sendetider
Fra og med 2. februar skete der nogle
ændringer i forskellige programmers
sendetider. Det skyldes, at der er kommet to nye lokalradiostationer ind på
vores sendefrekvenser. Det har medført, at vi har måttet afgive sendetiden
fra kl. 10-11 lørdag. Pogrammerne er
flyttet til lørdag eftermiddag, og sendes

fra kl. 16.30-17.30. Som noget nyt
bliver der nu sendt programmet Vejen
Gennem Bibelen på tyrkisk fra kl.
17.30-18.00 lørdag. Fremover sender vi
ikke fra kl. 8.00-9.00 om søndagen.
Derimod har vi fået sendetid fra kl.
19.30-20.00 søndag aften.

Udflugt med Lumi Radios lyttere

Luthersk Mission i Nørresundby indbyder Lumi
Radios lyttere til en udflugt. Vi mødes i Indre
Missions Hus, Østergade 30, 9400 Nørresundby
Søndag den 12. maj kl. 9.30
Ved redaktionens afslutning var det ikke muligt, at
komme med et detaljeret program m.h.t. udflugtsmål, og sluttidspunkt m.v. Vi forventer, at kunne
annoncere udflugten i Lumi Radios programmer fra
1. april, og fra denne dato kan du ringe for nærmere
information på tlf. 51 92 46 28.
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Mandage

7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
v. Jørgen Christian Jørgensen
9.00 Lumimagasinet (G)
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
Månedmagasinet (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: Månedsmagasinet
v. Kirsten og Hans Peter Hansen
3. lørdag i måneden: Månedens tema
v. John Leergaard
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 Thrue the Bible in Turkish
v. Claus B. Larsen

LUMI nyt 1-2013

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 Thrue the Bible in Arabic
v. Claus Bøgh Larsen
17.30 Thrue 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

Gudstjenestetransmission fra
Ansgars Kirke i Aalborg

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

LUMI nyt støttes af:

LUMI Radio sender gudstjenester fra
Ansgars Kirke i Aalborg normalt én gang
om måneden. Det vil blive annonceret i
Lumimagasinet

Lindhom Auto
Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen
www.lhauto.dk
tlf. 98 17 04 00
Salg og reparationer af alle bilmærker
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PARABOL
Desværre har vi været plaget af nogle
sendesvigt. Det skyldes de mange
led, der er i forbindelsen til den parabol, som er placeret på lokalradioen
Station 10, der skal sende signalet
videre til senderen på Aalborg Tårnet.
Vi håber, at vi i løbet af foråret kan
få vores egen parabol med direkte forbindelse til studiet. De lyttere, som har
internet-forbindelse, vil normalt kunne
høre udsendelserne, selvom det æterbårne signal svigter. Tak til de lyttere,
som ringer, når der er sendesvigt!

Økonomi
Vi er ved at få afsluttet regnskabet
for 2012. Det ser ud til at vi kommer
ud med et overskud, der gør at det
er muligt at afdrage på vores gæld i
forbindelse med etableringen af vores
studie.
Vi har i året 2012 modtaget 29.000
kr. i gaver og det siger vi en stor tak
for.
I 2013 er vores tilskud fra kulturministeriet reduceret med 16.000 kr. så
tak om i trofaste lyttere også i år ville
støtte LUMI Radio Aalborg, vi er helt
afhængige af den.
Kasserer
Poul Malmgaard
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LUMI RADIO • AALBORG
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9100 Aalborg
Studie: Østergade 30
9400 Nørresundby
Telefon: 98 14 75 11
E-mail: lumi@lumiradio.dk
www.lumiradio.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
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

Porto

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Lumi Radios 30-års fødselsdag
Dato: Lørdag den 21. september 2013
Tid: Klokken 14.00
Sted: Indre Missions Hus, Østergade 30, 9400 Nørre
Sundby
Program for dagen:
Velkomst
Tale v/ sognepræst Johnny Søndberg Madsen
Kaffe m.v
Lumi Radio gennem 30-år i ord, toner, og billeder
Radiomission nu og i fremtiden v/ leder for Norea Radio
Danmark, Ole Sørensen
Taborkoret medvirker
Ordet frit
Afslutning

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

