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Andagt
Vælt din vej på Herren

Andagt ved
Carsten Iversen

»Vælt din vej på Herren, stol på
ham, så griber han ind«. Sådan kan
vi læse i Salme 37,5. Husker vi dette i vores hverdag, at lægge vores
liv og gerning i Guds hånd, med
visheden om, at så griber Gud ind,
og leder vores liv og gerning. Jeg
tror ofte, at det er noget, vi glemmer,
og det måske kun bliver ord. Men
ordene er virkelighed, de siges til os
af Gud selv.
Gud greb endegyldigt ind i verden,
da han sendte og ofrede sin egen
søn, for sit eget skaberværk. Men
det er også ord, der gælder i dag,
både i små og store ting, Jesus
siger i Matt. 6,25: I må ikke være
bekymrede for jeres liv.
Så vores bekymring kan godt
lægges væk, for vores liv ligger i
skaberens hænder, og der ligger det
i de allerbedste hænder, for det er
de hænder, der står bag skaberværket, bag skabelsen af dig og mig. Så
derfor, vær ikke bekymret. Men vælt

din vej på Herren,
så griber han ind, og det gør han
hver eneste dag.
Gud griber hver eneste dag ind på
sin egen fantastiske måde, hos alle
de mennesker der giver ham lov til
det. Vi går tit i gerninger, der forud
er lagt til rette, - vi kan bare ikke se
det, Som Lina Sandell så rammende
skriver det i en af mine yndlingssange: »Kun en dag, et øjeblik ad
gangen, hvilken trøst for den forsagte sjæl«. Gud griber ind, så vælt din
vej på ham.
Gud greb endegyldigt ind i
påsken, hvor han ofrede sin egen
søn, for alle de menneskers skyld
som han elsker, hans eget skaberværk, for at vi kan stå rene, og
ved troen på Jesus have det evige
liv. Ved opstandelsen, som Jesus
opstod påskedag, ja, så Gud har
grebet ind på den mest afgørende
måde.

Tjener for Den Store General
»Tjener for Den Store General« er titlen på en roman, der beskriver de
ufattelige lidelser, som mennesker bliver udsat for i Nordkorea. Broder
Andreas skriver således i forordet til
bogen:
Jeg håber, at bogen vil være en
sten i Guds store kirkebygning. Jeg
beder om, at du ved Guds nåde må
høre hans kald, når du læser denne

bog. Bed uden ophør for dine forfulgte brødre og søstre i Nordkorea og
andre lande.
Et par smagsprøver fra bogen afsnittet Prolog på side 11:
»Zhang tog en dyb indånding.
Lugten af græs trængte dybt ind i
hans næse. På den anden side af
bakken, gemte mellem træerne lå
fjenden. Han og vennen Jin var de
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eneste, der var tilbage. Resten var
faldet, ramt af mortergranater, luftangreb, og kanonild. Nu var skyderiet
ophørt. Stilheden var som en ven.
Tog han fejl, eller havde han virkelig
hørt den skrigende lyd af bæltekøretøjer ? Var amerikanerne ved at
nærme sig ?
Zhang kiggede bagud. Der lå hans
landsby, Unsung. Ingen amerikaner
ville nogen sinde sætte sin fod der.
Jin så bagud og gav tegn til angreb.
Jin rejste sig, og Zhang sprang op
bag ham. Drengene løb i zig-zag
fra træ til træ. Det løse sand gjorde
deres løb op ad bakken endnu vanskeligere. Nu var der kun tre meter
til toppen.«

Boghjørnet ophører
Fra og med april 2012 nedlægges
programmet Boghjørnet, der sendes
den 2. lørdag i måneden kl.
9.30-10.00 med genudsendelse den
følgende onsdag kl. 9.00-9.30. Dette
program vil fremover hedde Månedsmagasinet. Det vil bla. indeholde
boganmeldelser, og forskellige andre
indslag.

Boganmeldelse
Tjener for Den Store General

En roman om forfulgte kristne i Nordkorea.
Jan Vermeer
En barsk og fængslende fortælling baseret på virkelige hændelser fra verdens
mest lukkede land, Nordkorea. En realistisk roman
om venskab og mod, forræderi og tilgivelse.
Bogen beskriver 19-årige
Zhangs liv i Nordkorea, hvor
familien splittes, og hvor han
må flygte til Kina, hvor han
møder kristne, som udfordrer hans loyalitet over for
fædrelandet, og Zhang må
træffe en beslutning, der
kan koste ham livet.
Broder Andreas, grundlæggeren af Åbne Døre
skriver: Selvom bogen er
tragisk, er den samtidig fuld
af håb og beskriver, hvordan
vores Herre arbejder i så mørkt et land.
...

Den hollandske forfatter, Jan Vermeer,
arbejder som journalist for Åbne Døre og
har skrevet mange artikler
fra hele verden, heriblandt
Mellemøsten og Asien.
Tjener for Den Store
General er hans debutroman.
Udgiver: Logos Media
År: 2011
Antal sider: 272
Pris: 249,95 kr.
Bogen kan købes på
www.logosmedia.dk , eller
ved henvendelse til Logos
Media på telefon
48207690. Email:
logosmedia@dlm.dk
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Mandage

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

Tirsdage

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

Onsdage

2.30 Ord til eftertanke - vejen gn. Bibelen
v. Jørgen Christian Jørgensen
7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
9.00 På vej til himlen! (G) eller
Månedmagasinet (G) eller
Månedens gæst (G) eller
Sang- og andagtsprogram (G)
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
17.00 Over en åben Bibel (G)

Torsdage

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

Fredage

2.30 Ord til eftertanke - vejen gn. Bibelen
v. Jørgen Christian Jørgensen
7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
9.00 Ord til søndagen (G)
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 Thrue the Bible in Arabic
v. Claus Bøgh Larsen
8.30 Thrue the Bible in Iranian
v. Claus Bøgh Larsen
9.00 Over en åben Bibel v. Hans Erik Nissen
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 gæst
v. Bent Houmaa Jørgensen
4. lørdag i måneden: Sang- og
andagtsprogram v. Hans Henrik Junker
5. lørdag i måneden: Sang- og
andagtsprogram v. Hans Henrik Junker
10.00 1. lørdag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio v. Jacob Christensen
2. lørdag i månden: Lørdag formiddag
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 formiddag
i LUMI Radio v. Jacob Christensen
10.30 1. lørdag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio v. Jacob Christensen
2. lørdag i månden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio
3. lørdag i måneden: "Redningsbåden"
v. Trols R. Larsen
4. lørdag i måneden: Sange jeg
mindes v. Hanne Sohn Christensen
5. lørdag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio v. Jacob Christensen
14.00 Lørdag eftertmiddag i LUMI Radio

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

LUMI Radio sender på internettet
Hvis du har adgang til en computer,
er der en mulighed mere for at høre
LUMI Radios udsendelser, da vi fra
1. april 2012 begynder at sende på

internettet. Klik ind på vores hjemmeside, og se hvordan du skal gøre.
Adresse: www.lumiradio.dk
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8.00 True the Bible in Arabic (G)
8.30 Thrue the Bible in Iranian (G)
9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
14.00 Lumimagasinet
v. Kirsten og Hans Peter Hansen
14.30 Føljeton v. Erik Breindahl
15.00 Mødereportage/Gudstjenester (G)
16.00 Over en åben Bibel (G)
16.30 1. søndag i måneden: lørdag formiddag
i LUMI Radio (G)
2. søndag i måneden: lørdag formiddag
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 formiddag
i LUMI Radio (G)
17.00 1. søndag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio (G)
2. søndag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio (G)
3. Søndag i måneden: "Redningsbåden" (G)
4. søndag i måneden: Sange jeg mindes (G)
5. søndag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio
17.30 Føljeton - Hvad skal jeg med Jesus?
20.00 Mødereportager/Gudstjenester
21.00 Ord til søndagen (G)
21.30 Føljeton (G)
22.00 Søndag aften i LUMI Radio
v. Jacob Christensen

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 gudstjenesterne fra
Ansgars Kirke i Aalborg på følgende
tidspunker:
søndag d. 6. maj kl. 20.00
søndag d. 3. juni kl. 20.00
søndag d. 5. august kl. 20.00
søndag d. 9. september kl. 20.00

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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Økonomi
Vi har afsluttet regnskabet for 2011
med et meget tilfredsstillende resultat.
Trods forskellig sygdom i medarbejderstaben er vi kommet ud af året
med et mindre overskud. Dette skyldes
ikke mindst jer trofaste lyttere, som har
støttet os med gaver. Det siger vi en
stor tak for. Jo, vi kunne ikke klare os
uden. Vi har i 2011 modtaget 46.000,- i
gaver og kollekter.
Dette gør, at vi har mulighed for at
afdrage på vores gæld, som stammer
fra indretningen af vores nye studie i
Nørresundby.
Tak om I trofaste lyttere også i 2012
vil støtte LUMI Radio Aalborg
Kasserer
Poul Malmgaard
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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
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

Telefontiden afskaffes

Tryk: L.B. Offset

Med virkning fra 1. april 2012 afskaffer
vi telefontiden, da vi har erfaret, at
næsten ingen benytter sig af den
mulighed for at komme i kontakt med
os. Til gengæld kan du ringe på tlf.nr.
51 92 46 28
hver dag mandag til lørdag. Hvis ikke
telefonen bliver taget, så kan du indtale
en besked, og opgive dit telefonnummer, så vil du blive ringet op. Du kan
naturligvis fortsat bruge nummeret til
studiet, som er:
98 14 75 11
og hvis ingen tager telefonen, så stilles
den videre til tlf.nr. 51 92 46 28.

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:

»Hvad skal jeg med Jesus«
er titlen på en fin lille bog skrevet
af Wilhelm Busch. Bogen er tidligere blevet læst op i LUMI Radio,
men oplæsningen vil blive gentaget hver søndag fra og med 1.
søndag i april, og årsagen hertil er,
at Luthersk Mission i Nørresundby
vil foretage gratis uddeling af
bogen til beboere i nærheden af
missionshuset i Østergade 30.
Formålet med dette initiativ er at
bringe evangeliet om Jesus ud til
flere mennesker, og det er bogen
meget velegnet til. Bogen har et
stærkt budskab om Jesus, og det
er vanskeligt at læse den uden at
blive påvirket af indholdet, som er

meget klart i beskrivelsen af fortabelsens virkelighed og frelsens
mulighed ved tro på Jesus. Når
bogen læses, bliver spørgsmålet
om at tage stilling til Jesus yderst
aktuelt.
Projektet vil blive gennemført på
den måde, at der i alle postkasser
i et bestemt antal gader lægges
en lille seddel, som fortæller, at
der om kort tid kommer en og tilbyder beboeren bogen »Hvad skal
jeg med Jesus«, og så har man
selvfølgelig lov til at sige nej tak,
men hvor ville det være godt, om
en og anden på denne måde
kunne få et møde med Jesus.

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

