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Andagt

Velsign vort hjem, velsign vort bord
og mæt vor sjæl med livets ord

For en kort stund er vi i tankerne tilbage i mit
barndomshjem - Vi sidder omkring et dækket
bord.
Inden måltidet indtages, bliver der bedt bordbøn.
Det er som jeg kan høre min fars lavmælte
stemme, bede denne enkle bøn:
Velsign vort hjem, velsign vort bord,
og mæt vor sjæl med livets ord.
Hver dag blev der bedt om, at Guds velsignelse måtte hvile over vores hjem - og bord,
- og om at vore sjæle måtte mættes af Livets
Ord.
En gammel bøn, men stadig meget aktuel.
Det er bønnens sidste linje, vi skal berøre i
denne hilsen.
Mæt min sjæl med livets ord.
--------Fra Bibelens første blade, læser vi skabelsesberetningen. Verden blev skabt ved Guds ord.
Gud sagde: “Der skal være lys” - Og der
blev lys. Sådan læser vi vers for vers i hele
skabelsesforløbet.
Alt blev til ved Skaberens ord, det ved vi - men
ved vi også, at det er det samme levende ord,
som er virksomt i dag - som det var dengang?
Gud nøjedes ikke med at skabe et jordisk
hjem til os, - for derefter at forlade os og
lade os klare os selv. Nej, Han gav os Livets
ord, Bibelen, fordi Han ønskede at være i forbindelse med os, tale med sin skabning og
åbenbare sine planer for hele menneskeslægten
I Johs. evangeliet kap. 17.læser vi Jesu
ypperstepræstelige bøn.
Det var umiddelbart før Jesus skulle dø, at
denne bøn blev bedt.. Disciplene skulle undvære deres Herre og Mester, og de skulle
lades alene i en ond og farefuld verden. Jesus

talte med Gud om det - bad
for dem - , at de måtte blive
bevaret fra det onde.. I vers 14 siger Jesus:
“ Jeg har givet dem dit ord.”
Det kan lyde af så lidt, såvel i disciplenes,
som i vores situation i dag.
I virkeligheden har vi, i det ord, fået alt, hvad
vi trænger til for legeme og sjæl - til liv og til
frelse.
Guds Ord er mad for sjælen. Det er evighedsord i en forgængelig verden. Det er trøst i
trængsler - og et våben i vore kampe. Jo,
vi har alle fået det bedste vi kunne få.: Guds
evige og levende ord iblandt os.
Ved Guds ord og ved Helligåndens gerning,
skabes der tro og liv i hvert hjerte, som tager
imod Jesus. Guds Ord åbenbarer for os, at
Jesus døde for os, for at vi skulle leve.
Han slettede vort gældsbevis, med alle dets
bestemmelser imod os; han fjernede det ved
at nagle det til korset. (Kol. kap.2vers 14)
Derfor har vi et levende håb, om en evig fremtid sammen med Jesus i de himmelske boliger.
Tak Herre Jesus, at du også i dag vil mætte
vore sjæle med livets ord..
Det ord som alene kan holde vor sjæl i live og
fastholde os i troen på Jesus.
Amen.

Telefontid
Har du spørgsmål kommentarer, eller forslag
til vore programmer, er du hjertelig velkommen til at kontakte os i vores tlf. tid, som
er hver onsdag fra kl. 17.30-18.00 på tlf.nummeret 98 14 75 11. Hvis ikke telefonen
bliver taget straks, så skal du vent 10-15
sekunder, hvorefter du stilles om til
tlf. 51 92 46 06, som du naturligvis også kan
ringe direkte til.

Økonomi

I skrivende stund er vi godt halvvejs gennem
2011. Og vi må konstatere, at det bliver vanskeligt at undgå et underskud for året.
Der skal spares alle steder i dagens
Danmark, således også i Kulturministeriet. I
2009 modttog vi kr. 190,- pr sendetime. I 2011
er det beløb nedsat til 150,- pr. time. det
betyder, at vi er endnu mere afhængige af jer
trofaste lyttere. Vi har for det først halve år
modtaget kr. 6.000,- i gaver og det siger vi en

Andagt ved
Marie Buus

stor tak for. ... Tak om I også resten af året vil
huske LUMI Radio med økonomisk støtte og
forbøn. Vi er helt afhængige af den.
Beløb over 500,- kr. er forstat fradragsberettiget efter ligningslovens § 8a.
Kasserer
Poul Malmgaard
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Gå på vandet

I juli 2010 forårsagede ekstreme regnskyl
alvorlige oversvømmelser i Pakistan.
Nødhjælpen kom langsomt i gang. Men så
snart de første rapporter om de katastrofale
oversvømmelser blev modtaget, gik kirkerne,
som Åbne Døre er i kontakt med, i gang
med at undersøge situationen. En storstilet
nødhjælpsplan blev iværksat. De kristne i landet er meget taknemmelige for din støtte.
Oversvømmelserne dækkede tyve procent
af Pakistan. Det er et område på størrelse
med Italien. Mere
end tyve millioner
mennesker blev
berørt. Antallet af
dræbte steg til
omkring 2.000.
Omkring 70.000
kristne blev fordrevet. Alligevel var
dette kun begyndelsen af katastrofen. Ingen var forberedt på den bølge af forfølgelser,
som oversvømmelserne bragte med
sig. Det betød, at
det at få hjælpen
frem til de kristne
ikke blev nogen let
opgave. Til at
begynde med kunne nødhjælpen kun
leveres efter mørkets frembrud.
“Vi sad i gården med nogle venner,” fortæller 22-årige Aarya. “Pludselig var der en, der
skreg: Se vandet!” Vi kunne ikke tro, hvor
hurtigt det kom over os. Før vi kom ud af
gårdspladsen, gik vandet allerede op til vores
brystkasser. “I løbet af få sekunder, var alt
væk.

Forfølgelsen

Ingen havde forestillet sig den bølge af
forfølgelse, som oversvømmelserne bragte
med sig. Kristne bad deres naboer og lokale
myndigheder om hjælp, men de blev afvist. I
flygtningelejrene var de ikke velkomne.
“Det der skete var uhørt, “siger en Åbne
Døre medarbejder. “Denne katastrofe bragte
det værste frem i folk. Mænd, kvinder og
børn, der råbte om hjælp gik tomhændede
bort. Spændingen var håndgribelig. For
eksempel tog en gruppe kristne og deres

muslimske naboer i landsbyen tilflugt på taget
af en moske. De kristne turde ikke engang
snakke højt. De var så bange for, at de ville
blev beskyldt for at have fornærmet islam
eller profeten. De seneste par år er flere
kristne havnet i fængsel på grund af dette
i Pakistan. De risikerer endda at blive dømt
til døden. Så snart vandstanden faldt, sendte
muslimerne dem bort.”
Nødhjælpsarbejdere hjalp, hvor de kunne,
I deres egne nabolag, for eksempel, ved
at reparere huse.
Andre rejste lange
afstande med knallert for at levere
nødhjælpspakker til
kristne i de mest
afsidesliggende
områder. Men på
grund af trusler
kunne nødhjælpsarbejderne kun gå
ud om natten. I
løbet af dagen var
kristne lejre
omgivet af ekstremister, der forhindrede folk i at få
mad. Stemningen
var nådesløs.
“Det var svært,”
siger hjælpearbejderen Hana “Nogle
muslimske ekstremister forsøgte at overtale børnene til at konvertere til islam. Vi holdt søndagsskole i det
fri, og muslimerne tilbød børnene mad. Vi
måtte hele tiden holde øje med børnene og
de unge kvinder, så de ikke blev bortført.
Det betød, at vores lejre skulle bevogtes, og
vi var nødt til at sørge for, at børnene ikke
forsvandt ud af syne, og at kvinderne ikke
var ladt alene. Det samme gjaldt for de unge
mænd. De kunne heller ikke være alene, fordi
de når som helst kunne blive falskt anklaget
for at chikanere muslimske kvinder.”

Håbet

Heldigvis findes der også historier, der viser
et andet billede og gav håb. For eksempel
den muslimske soldat, der i hemmelighed
gemte mad til de kristne.
Fortsættes på side 6
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PROGRAMOVERSIGT
Radioer med egen antenne: City 92,2 MHz - Syd 106,5 MHz - Nord 107,4 MHz

Mandag til fredag
Mandage

Torsdage

Tirsdage

Fredage

Onsdage

Gudstjenestetransmission fra
Ansgars Kirke i Aalborg

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
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)
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
Boghjørnet (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)

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
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)

LUMI nyt støttes af:

Lindholm Auto

Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen
www.Ihauto.dk
Tlf. 98 17 04 00
Salg og reparation af alle bilmærker

LUMI Radio optager og sender Gudstjenesterne
fra Ansgars Kirke i Aalborg på følgende tidspunkter:
søndag d. 2. oktober kl. 20.00
søndag d. 6. november kl. 20.00
søndag d. 4. december kl. 20.00
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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

Lørdage
8.00
8.30
9.00
9.30

Thrue the Bible in Arabic
Thrue the Bible in Iranian
Over en åben Bibel v. Hans Erik Nissen
1. lørdag i måneden: På vej til
himlen v. Marie Buus
2. lørdag i måneden: Boghjørnet
v. Birthe og Carl R. 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. søndag 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. søndag 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 eftermiddag i LUMI Radio

Boghjørnet

Søndage
8.00 Thrue 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. lørdag i måneden: Lørdag formiddag
i LUMI Radio
20.00 Mødereportage/gudstjenester
21.00 Ord til søndagen (G)
21.30 Føljeton (G)
22.00 Søndag aften i LUMI Radio
v. Jacob Christensen

LUMI Radio

I september bliver LUMI radio 28 år. Meget har
ændret sig - især i de sidste 3 år. I 2009 så det
ud til, at radioen måtte lukke, men Gud greb
ind, så vi - på trods af mange vanskeligheder
- kunne fortsætte. Det skyldes bl.a. en trofast
lytterskare, der har støttet os økonomisk, og
ikke mindst har båret LUMI Radio frem for Gud
i forbøn. Det har resulteret i, at vi de sidste par
år har fået nye medarbejdere. Tak for fortsat
forbøn for LUMI radios medarbejdere. Vi er
pt. 17 medarbejdere beskæftiget med teknik,
produktion, bestyrelse, produktion af LUMI nyt,
forsendelse m.v

Boghjørnet er et nyt program, som vil blive
sendt den 2. lørdag i måneden kl. 9.30-10.00
med genudsendelse den følgende onsdag kl.
9.00-9.30. Det er et program, som sætter fokus
på kristen litteratur, og dens anvendelighed i
forskellige sammenhænge. Programmet produceres og tilrettelægges af Birthe og Carl R.
Hansen.
LUMI nyt 3-2011

Fortsættelse fra side 3
Lejrene, som Åbne Døres samarbejdspartnere
etablerede sammen med kirken, blev meget
værdsat af de lokale kristne. “Børnene havde
faktisk ikke lyst til at forlade lejrene,” siger en
pakistansk kristen. “De kunne lide at være der,
og de følte sig sikre i lejren. Ud over dette
fik de en masse opmærksomhed. Vi er meget
taknemmelige for, at I Hjalp os. I Denne usikre
verden, der er én ting, vi nu er sikre på: Vi
vil aldrig være alene, for i det dybeste mørke
hjælper I os”.
Reaktionen fra de pakistanske kristne var
inspirerende. Gennem årene har tusindvis
af kristne lært
at læse, skrive
og studere
Bibelen. Disse
kristne er nu
gået sammen
om at organisere en nødhjælpsaktion,
som de kalder:
“Gå på vandet”.
En af Åbne
Døres partnere
siger: “I årevis
har vi investeret i kristne
i Pakistan. Nu
kan vi tydeligt
se, at denne
viden har slået
rod. Hvor
svært det så
end var, kom
næsten alle
kristne frem til den beslutning, at de trods alt
stadig ville behandle deres muslimske naboer
og kollegaer ordentligt. Mange tilbød endda
hjælp til muslimerne. Dette er et fantastisk vidnesbyrd om Guds storhed.”
Malik * og hans Familie mistede alt, herunder
hans søstres medgift. Inden oversvømmelserne
havde Malik lært at læse og skrive. Han følte
sig så velsignet over dette, at han gik rundt i
lejren med et tjenende hjerte. Han glemte helt
sine egne behov og fyldte sider med lister efter,
hvad andre folk havde behov for. Han spurgte
endda ind til kvindernes behov. Det er meget
usædvanligt for en pakistansk mand at tænke
på sådanne ting. “Jeg måtte bare hjælpe. Jeg
er så taknemmelig for alt det, jeg har modtaget.”

Layla * mistede sin mand for et par år
siden, efter at han blev bortført og myrdet af
Taliban. Hun blev efterladt med sine tre døtre.
Da vandet kom, var hun særlig sårbar. Uden
en mand, har du ingen beskyttelse i Pakistan.
Åbne Døre tog hende med til en flygtningelejr,
og gav hende praktisk hjælp ved at gå med
hende for at hente nogle ting fra sit ødelagte
hjem. Til gengæld var Layla meget aktiv i lejren
og lavede mad i køkkenet til de andre flygtninge. Hun siger: "Tak for jeres omsorg og beskyttelse. Jeg vil aldrig glemme det.”
Maria * havde drømme om den muslimske
dreng, der var villig til at give hende alt,
og for denne
unge mand,
var hun parat
til at forlade
alt, herunder
sin kristne tro.
Det var indtil
floden gik
over sine
bredder, og
landsbyen
blev dækket
af vand. Da
gav den unge
mand hende
ikke længere
nogen
opmærksomhed. Maria
blev fortvivlet.
En række
hjælpearbejdere tog sig
af hende. Hun
havde hele
tiden folk omkring sig, som hun kunne tale
med. En dag kom den unge mand tilbage, men
da var hun stærk nok til at sige nej til ham. Hun
forblev tro mod Kristus. “Tak for jeres omsorg
og forbøn. Ellers var det ikke gået godt for
mig.”
“Det næste skridt, at vende tilbage til, hvad
der plejede at være ens hjem, blev ikke taget
uden kamp”, siger Hana. “Radikale muslimer
brugte oversvømmelserne som en mulighed for
at forsøg at drive de kristne ud af deres områder. Nogle gange er vi nødt til at gå med de
kristne og lede i ruinerne efter skøder og identitetspapirer for at kunne bevise, at de virkelig
kom derfra. Frivillige, der kunne læse, hjalp
mennesker, der ikke kunne læse. Kristne, som
ikke kunne vende tilbage til deres eget hjem,
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forsøgte at leje noget andre steder. De betalte
et depositum, men fik så ikke lov til at flytte ind
i lejligheden eller huset alligevel. Ved nærmere
eftertanke mente grundejerne, at det ville være
for farligt at have kristne til at bo der.”
Kilde: Åbne Døre
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Luthersk Missonsforening

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

Luthersk Missonsforening holder møder i Indre
Missions Hus Østergade 30 i Nørresundby. det
er et kristent fællesskab, hvor man ønsker, at
Guds ord skal være rettesnor for kristen tro og
liv, og et sted, hvor man øsnker, at mennesker
kommer til personlig tro på Jesus Kristus,
som deres frelser. Alle er velkommne til
møderne, som afholdes onsdage fra kl. 19.30.
Se mødedage og -tider på www.lm-mødepladsaalborg.dk. Her findes også information om børnearbejdet, og andre aktiviteter. Kontaktperson
til Luthersk Missionsforening: Christian Hejlesen, tlf.nr. 98 14 28 54.

Julestue i Nr. Sundby
Det er godt nok tidligt, st skrive om julearrangementer allerede nu, men så er du forberedt på,
at Luthersk Mission igen i år har JULESTUE i
IMs hus Østergade 30 i Nørresundby. Julestuen
begynder lørdag den 26. november fra kl. 10,
og slutter kl. 15.00. Du har også mulighed for,
at se LUMI Radios studier. Vi sender kl. 10-11
og igen kl.14-16. Du har også mulighed for
at give venner og familie en julehilsen og en
julesang. Hvis du ikke kan møde op personligt,
så sidder vi klar ved telefonen fra kl. 9 og
modtager gerne din hilsen og dit sangønske.
Enhver er hjertelig velkommen både i Julestuen
og i LUMI radio

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

Telefontid i LUMI Radio

LUMI Radio har telefontid hver onsdag fra
Kl. 17.30 til 18.00 på
tlf. 51 92 46 06
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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:

Lyttermøde
Hvis den menighed, eller den forening du evt. kommer i, ønsker at
vide mere om LUMI Radio, så kommer vi gerne ud og fortæller om
radiomissionsarbejdet.

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

