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Andagt ved Herbert Neimanas
Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke
imod ham. Men alle dem, som tog imod ham,
gav han magt til at blive Guds børn, dem, som
tror på hans navn. (Johs. 1, 11-12)
Han kom ! Det skal vi allerførst sige tak for.
Tænk, hvis Jesus ikke var kommet ! Så ville
alt være totalt håbløst. Så ville der overhovedet ikke være nogen mulighed for frelse fra
synd og fortabelse. Vi ville være overladt til
mørkets magter ! Men han kom – med frelse
og fred og med magt til at gøre os til Guds
børn.
Fra Guds side er således alt gjort klar til vor
frelse. Nu afhænger det af os, om vi vil tage
imod frelsens gave. Det vil sige at tage imod
Jesus og tro på hans navn. At tro på Jesus
er det samme som at tage imod ham. Enhver
fuldmagt har sin gyldighed i et navn. Navnet
Jesus er en garanti for os hos Gud.
Vi må kende Jesus som vor personlige frelser
gennem en levende tro på ham. En teoretisk
tro på Jesu frelse kan ikke gøre det og vil

heller ikke hjælpe, når
vor tro bliver sat på prøve. Den, som ikke har
en levende tro, lever heller ikke i troens daglige afhængighed af Jesus og glemmer derfor i
fare og fristelser at bede til ham !
Jer selv skal I ransage, om I er i troen, står
der i 2. Kor. 13,5. Når du i dag i tankerne går
tilbage i dit liv, kan du så mindes en dag, hvor
du tog imod Jesus som frelser ? Eller i det
mindste en periode, da du lærte ham at kende
og blev hans ? Der findes ikke flere kristne i
verden end dem, som tog imod Kristus. Og
har vi taget dette skridt, så går det ikke ubemærket hen i vort liv. Så overbeviser Ånden os
om, at vi er Guds børn. Så ved vi det selv. Og
så kan vore omgivelser se og mærke det.
Fra andagtsbogen I Guds
hånd af Herbert Neimanas

Forfulgte – men ikke uden håb
Flugten fra IS sidste år var bare begyndelsen
til krisen for mange kristne irakiske familier.
De undslap med livet i behold, men ikke med
ret meget andet, og ude af stand til at tage
hjem eller tage andre steder hen, afhængige af
andre for de mest basale forsyninger. Er der
en fremtid for kirken i Irak?
I en familie blev der født en datter samme
dag, som de måtte flygte til Erbil i Kurdistan,
fordi de følte sig truet af IS. Erbil er en
forholdsvis sikker region, og her fandt familien ly i et nedlagt indkøbscenter. Forældrene
havde sparet op hele deres liv, for at kunne
hjælpe deres børn, og pludselig mistede de det
hele. For familier, der ikke har meget andet
tilbage end det tøj, de har på, er støtte fra
brødre ogsøstre som dig og mig blevet en
livline.

Takket være det trofaste engagement hos
mange af Åbne Døres støtter har organisationen kunnet arbejde i Irak gennem lokale
kirker og partnere i mere end 20 år, og da
IS begyndte at tvinge kristne til at flygte fra
deres hjem, var Åbne Døre i stand til at
handle øjeblikkeligt, så der alene sidste år
kunne gives støtte til 80.000 irakiske flygtninge.
Kristne med deres familier flygter stadig
ud af Irak. En kirkeleder, der blev spurgt om,
hvad der ville ske, hvis vores støtte ophørte,
svarede: ”Hvad der ville ske med vore folk ?
De ville helt sikkert dø.”
Men to kirkeledere prøver at give håb til de
mange kristne flygtninge. Der bliver lavet
aktiviteter for børn, og den ene af kirkelederne har fået oplæring i traumeomsorg gennemÅbne Døres partnere, så han kan hjælpe
børnene ud af de traumatiske begivenheder,
som de har oplevet.
Fortsættes på side 6
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Aalborg, 15. september 2015
Til Kulturminister Bertel Haarder og formanden
for folketingets kulturudvalg Orla Hav
Vedr. nyordning for ikkekommercielle
lokalradioer
Vi, nogle kristne lokalradioer, henvender os til ministeren og formanden for Folketingets Kulturudvalg
i anledning af et udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed af 24. april 2015
fra Kulturstyrelsen.
Vi har læst udkastet til bekendtgørelsen, og har
ret let kunnet konstatere, at med disse strenge krav
vil det ikke være muligt, at opnå sendetilladelse til
æterbåren programvirksomhed fra 1. januar 2016.
Det skyldes nedenstående forhold:
1. Mindst 50 pct. af minimumssendetiden
skal være taleradio.
2. Programmerne skal handle om lokale
forhold og/eller være med personer fra
lokalområdet.
3. Der skal dagligt produceres 5 timers
egenproducerede førstegangsprogrammer.
4. I mange af de tyndt befolkede områder er
der kun få lokalradioer, som kan deles
om sendetiden og sendeomkostningerne, og på
Bornholm er der kun Bornholms Kristne Nærradio,
som sender og de har ikke nogen anden radio de
kan samarbejde med i et sendesamvirke.
Vi mener, at i og med der er kristne mennesker
i vores lokalområde, så er vores programindhold
også lokalt forankret, selvom det er personer
udenfor lokalområdet, der taler i programmerne.
Evangeliet er som bekendt både lokalt, nationalt, og
globalt.
I Kulturstyrelsens Rapport om ny ordning for
lokalradio og TV står der på side 11 følgende:
Det skal dog bemærkes, at en definition ud fra et
”Til, Fra & Om/Med”-kriterium – uanset at den er
bred – vil kunne dæmme op for ikke mindst den ideelle
interessebestemte programvirksomhed, herunder den ensidigt
forkyndende, der har været en af de centrale problemstillinger
i de skiftende lokalradio- og -tv-ordninger.
Det kan vel næppe være statens/Kulturstyrelsen
opgave at definere, hvordan den kristne forkyndelse
skal være, og i øvrigt giver Kulturstyrelsens rapport
ikke svar på, hvordan ensidigt forkyndende programmer skal forstås.
Som vi forstår toregimentslæren, der blev udviklet
af Luther i opgøret med den katolske kirke, så må
staten ikke blande sig i borgernes trosforhold, og ej
heller blande sig i/definere, hvad der er kristen forkyndelse, ligesom kirken heller ikke har indflydelse
på lovgivningsmagten.

Esben Lunde Larsen fra Venstre skrev på
kristendom.dk den 27. juli 2011 følgende:
I dag har vi stadig brug for at fastholde den åndelige
frihed i samfundet samt den lutherske toregimentelære. Begge
er under pres. Dels fra den generelle historieløshed, dels fra
den manglende forståelse af åndelige forhold.
Når lokalradioerne ikke ser sig i stand til at
opfylde de skrappe krav i lovgivningen vil det få
konsekvenser for mange mennesker.
Blandt vore lyttere er der mange enlige/
ensomme, som af forskellige grunde, ikke kan
komme i kirke og missionshus, men som dagligt får
deres åndelige føde ved at høre de kristne radioprogrammer.
Det er ofte ældre mennesker, som ikke har
kunnet følge med i den teknologiske udvikling med
internet m.v. De vil blive ramt hårdt, hvis ikke de
kan åbne radioen og lytte til det kristne budskab.
Dertil kommer alle de frivillige og ulønnede
medarbejdere i lokalradioerne. Det er ofte
mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet, som
brænder for, at evangeliet skal blive forkyndt og
modtaget af deres lyttere.
Det vil blive et stort tab, hvis deres ”arbejdsplads” må lukke både for dem selv, men også for de
kirkelige/kristne organisationer, som er i lokalområdet.
Vi skal derfor venligst anmode ministeren og formanden for folketingets kulturudvalg om at overveje de, i dette brev, anførte forhold, og tage dem
med i betragtning i forbindelse med udvalgsbehandlingen af udkastet til den nye bekendtgørelse.
Med venlig hilsen
Bornholms Kristne Nærradio v/ Preben Pihl
Nielsen
Norea Radio Haderslev v/ Knud Erik Hansen
Københavns Nærradio v/ Viggo Wiwe
Lumi Radio Syd v/ Sven Aage Paulsen
Lumi Radio Aalborg v/ Hans Peter Hansen

Gudstjenestetransmission fra
Ansgars Kirke i Aalborg
LUMI Radio sender gudstjenesterne fra
Ansgars Kirke i Aalborg på følgende
tidspunker:
søndag d. 3. januar kl. 20.00
søndag d. 14. februar kl. 20.00
søndag d. 6. marts kl. 20.00
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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 1. På vej til himlen! (G) eller
2. Sange til eftertanke (G) eller
3. Årstidens sange og salmer (G) eller
4. Sange jeg mindes (G) eller
5. 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. Ingvar B. Kristjansson
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. Ingvar B. Kristjansson
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: Årstidens sange og salmer
v. Thora Andersen
4. lørdag i måneden: Sange jeg mindes
v. Hanne Sohn
5. lørdag i måneden: Sang- og andagtsprogram
v. Hans Peter Hansen
10.00 Lørdagsmagasinet
v. Ingvar B. Kristjansson
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: Sange jeg mindes (G)
4. lørdag i måneden: Årstidens sange og salmer (G)
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: Sange til eftertanke (G)
4. lørdag i måneden: På vej til himlen (G)
5. lørdag i måneden: Lørdag eftermiddag
(2. del) v. Hans Peter Hansen
17.30 Through the Bible in Turkish
v. Ingvar B Kristjansson
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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: Sange jeg mindes (G)
4. søndag i måneden: Årstidens sange og salmer (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: Sange til eftertanke (G)
4. søndag i måneden: På vej til himlen (G)
5. søndag i måneden: Lørdag eftermiddag
i LUMI Radio
16.30 Ord til søndagen (G)
17.00 Through the Bible in Arabic
v. Ingvar B Kristjansson
17.30 Through the Bible in Iranian
v. Ingvar B Kristjansson
19.30 Føljeton (G)
20.00 Mødereportager/Gudstjenester
21.00 Søndag aften i LUMI Radio
v. Jacob B. Christensen
23.00 Lørdag morgen i Lumi Radio (G)
v. Ingvar B. Kristjansson

Fortsættelse fra side 2
”Børnene er vor fremtid, og de lider meget
indvendigt. Hvis ikke vi tager hånd om deres
hjerter nu, kan de have alvorlige problemer i
fremtiden…Jeg fortæller dem altid, at de ikke
skal opgive håbet. Jeg ser, at dette håb er meget
vigtigt for dem,” siger den ene af de to kirkeledere, og den anden føjer til: ”Vi er overbeviste
om, at vi vil sejre som kristne i Irak, fordi vi
tilhører den eneste rigtige lærer, Jesus Kristus.”

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:

Lindholm 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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Forlængelse af sendetilladelsen – Lumi Radio i æteren fra 1. januar 2017 ???
I LUMI nyt for august-oktober 2015 skrev vi, at der
var en ny lovgivning undervejs, som skulle træde i
kraft fra 1. januar 2016. I mange af de høringssvar,
som lokalradioerne fremsendte blev der rejst stærk
kritik af den lovgivning, som skulle træde i kraft 1.
januar 2016. For at sikre tilstrækklig tid til at følge
op på disse kritikpunkter, har politikerne besluttet at
forlænge sendetilladelserne for de ikkekommercielle
lokalradioer med et år, således at den nye lovgivning
først træder i kraft 1. januar 2017. Kulturministeriet
har efterfølgende kommenterede de mange høringssvar, der er indkommet, og ud fra disse kommentarer
vil det faktisk blive umuligt, at sende radioprogrammer med kristen forkyndelse efter 1. januar 2017,
hvis det går sådan, som Kulturministeriet lægger op
til. I kommentarerne fra Kulturministeriet står der
bla. følgende: Alene krav om f.eks. bopæl og hjemsted, jf. punkt 6, for lokalradioerne vurderes ikke
at være nok til at sikre formålet om lokalt indhold
i programvirksomheden, idet risikoen for omgåelse
vil være større. Det skal bemærkes, at kravet om lokalt

indhold medfører, at rent interessebestemt programindhold, som
f.eks. religiøst forkyndelse, ikke kan udsendes. Vi mener, at
enhver borger i det danske samfund har ytringsfrihed
til at tale/forkynde det budskab, som man tror på
uanset, race, køn, og religion. Hvis lovgiverne agter at
begrænse borgernes ytringsfrihed må de kunne skaffe
sig juridisk grundlag herfor i grundloven og/eller
anden lovgivning, som det klart ses, at grundloven
henviser til, og sådanne henvisninger finder vi ikke i
Grundloven. Iflg. Grundlovens §77 er enhver berettiget
til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog
under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende
forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres. Vi må derfor
konkludere, at udelukkelse af religiøs forkyndelse i
de ikkekommercielle lokalradioer er et klart brud på
borgernes grundlovssikrede ytringsfrihed. Vi forventer
på baggrund af ovenstående betragtninger, at Kul-

turministeriet foretager en grundig, objektiv, og
juridisk begrundelse for udelukkelse af religiøs
forkyndelse i de ikkekommercielle lokalradioer.
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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
– http://aalborg.lumi-radio.dk/

Tryk: L.B. Offset
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
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Afsender
LUMI Radio
Postboks 16
9100 Aalborg
Postgiro 2 36 25 97
Telefon: 9814 7511

Modtager
Navn:

Porto

Adresse:
Postnr.:

By:

Lyt til Lumi Radios programmer på hjemmesiden
Lumi Radio har igennem længere tid sendt programmer via internettet samtidig med
udsendelse af programmerne på FM frekvenserne: 92,2 mHz –106,5 mHz–107, 5
mHz. For at lytte til vores programmer via internettet på en PC eller en Tablet (f.eks.
en iPad) kan du på forsiden af Lumi Radios hjemmeside www.lumiradio.dk klikke på
den lille sorte radio i øverste venstre hjørne, og der-efter klikke på den røde
trekantede Webplayer, eller ASX stream(Windows Media Player) eller m3u stream
(Winamp9), eller PLS (VLC og mange andre afspillere. På samme måde er det også
muligt at høre programmerne fra Lumi Radios hjemmeside via en mobiltelefon med
internetadgang (en Smartphone), og i øvrigt er det også muligt på nogle
mobiltelefoner at lytte til programmerne via den indbyggede FM-radio app. Desuden
lægger nogle af talefilerne fra de æterbårne programmer på hjemmesiden, så du har
mulighed for at lytte på det tidspunkt, der passer dig bedst. På nuværende tidspunkt
ligger der en hel del prædikener og også føljetonen: Hvad skal jeg med Jesus? Du
finder dem under menupunktet: Optagelser. Vi vil opfordre dig til at tilmelde dig
vores nyhedsbrev. Det kan du gøre på forsiden af hjemmesiden. Så vil du blive
informeret, når der sker noget nyt på hjemmesiden. Du er meget velkommen til at
komme med forslag og ændringer til hjemmesiden.

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

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

LUMI Radio
Postboks 16
9100 Aalborg

