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Andagt
Vanrøgtede og forkomne

Andagt ved
Hans Peter Hansen

Da han så folkeskarerne, ynkedes han over
dem, for de var vanrøgtede og forkomne
som får uden hyrde (Matt. 9, 36)
Mennesker kan blive udsat for vanrøgt, og
det uafhængigt af alder. Det behøver ikke
være, fordi de mangler føde, klæder og
husly eller en familie til at tage sig af dem.
De trives ikke, og det kan skyldes manglende omsorg og næstekærlighed. Socialt
og psykisk er de vanrøgtede og forkomne.
De kan blive ulykkelige og havner måske
i misbrug af den ene eller anden art.
Mennesket er Guds skabning, og vi er
skabt til at tilhøre Gud. Han er vor skaber, og han ønsker at være vor himmelske
far. Han vil, at vi skal have barnekår hos
ham, så vi kan blive frelst fra evig fortabelse. Du og jeg var redningsløst fortabt,
hvis ikke Gud havde grebet ind. Men Gud
greb ind, og gav os sin egen søn, Jesus
Kristus. Gud elsker med en evig kærlighed. Derfor måtte han gribe ind og lade
Jesus tage dommen og straffen over vor
synd, så vi kunne gå fri, og få det evige liv
i eje hos Gud. Han gjorde det muligt, at
vi igen kunne få barnekår hos Gud. Han

betalte vor synd og skam
på korset. Han opstod, og sidder ved
Guds højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Han
ynkes over alle, også over dem, der er
faldet i kløerne på de falske hyrder og
lærere. Han er den gode hyrde, der ønsker
at føre og lede dig på den rette vej, der
fører til himlen. Han ynkes også over dig.
Vil du tage imod ham, når han vil befri
dig fra Djævelen og alle hans gerninger
og alt hans væsen ? Vil du have del i det
evige liv ? Tag imod frelsen, når Gud
kalder. Det er for sent efter døden.

Lederskifte

Gudstjenestetransmission fra

Hør advarselsrøsten, imens det er tid,
det kunne jo blive for silde;
bøj knæ for din frelser, han kalder dig hid,
nu nåden er din, om du ville
.
Kom, der er nåde for dig;
thi Jesus er kommen at frelse,
han døde på korset for dig !
Fanny Crosby

Lumi Radios nuværende leder, Hans
Ansgars Kirke i Aalborg
Peter Hansen, fratræder pr. 1. juli, og
fra denne dato overtager Erik Breindahl LUMI Radio sender gudstjenesten fra
Kirke i Aalborg på følgende tidsposten som leder. Han har været med- Ansgars
punkter:
arbejder i Lumi Radio i mange år både
Søndag d. 10. april
som producer og tekniker. Erik har
Søndag d. 8. maj
ansvaret for vores hjemmeside. Den er
Søndag d. 12. juni
virkelig et besøg værd. Medarbejderne
Søndag d. 14. august
i Lumi Radio takker lytterne for økonoSøndag d. 4. september
misk støtte og forbøn både for leder og
medarbejdere.
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PROGRAMOVERSIGT
Radioer med egen antenne: City 92,2 MHz - Syd 106,5 MHz - Nord 107,4 MHz

Mandag i LR

Tirsdag i LR

7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen 7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
v. Jørgen Christian Jørgensen
v. Jørgen Christian Jørgensen
9.00 Lumimagasinet
9.00 Ord til ugen (G)
v. Kirsten og Hans Peter Hansen
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen 9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
(G)
(G)
10.00: Through the Bible in Turkish (G)
10.00: Lørdag eftermiddag i LR (G)
10.30: Through the Bible in Arabic (G)
17.00 Lumimagasinet (G)
11.00: Through the Bible in Iranian (G)
11.30: Troens verden (G)
17.00 Ord til ugen
v. Svend Christensen

Antenneforeninger: Tele Danmark 97,3 MHz - Gug/Visse/Dall 98,6 MHz
Stofa 98,6 MHz - Nørre Tranders 102,2 MHz

Tænk på jeres vejledere, deres forkyndelse, og efterfølg deres tro
I alle kristne trossamfund findes der ledere, som Gud har kaldet til at være hyrder
og lærere, og som i mange år af deres
liv trofast har tjent menighederne gennem
deres forkyndelse. Sådan har det også
været med Hans Erik Nissen, der døde
den 27. januar efter længere tids kræftsygdom. Han var forstander på Luthersk
Missionsforenings Højskole gennem 33
år. Han blev kendt for sin omsorgsfulde,
kærlige, og sjælesørgeriske måde at møde
mennesker på, både når det gjaldt familie,
højskolens elever og lærere, men også alle
andre, som han kom i kontakt med i forbindelse med hans prædikantvirksomhed.
Han ønskede gennem sin forkyndelse, at
formidle Guds kald til omvendelse og

frelse både når han prædikede, men også
gennem de 1400 radioprogrammer,
som han producerede til de kristne lokalradioer. Lumi Radios lyttere har i
over 25 år hver uge kunnet høre Hans
Erik Nissens bibelundervisende programmer. Disse programmer bærer præg af
omsorg, nærhed, og kald til omvendelse,
og personlig tro på Jesus som Herre og
frelser. Sande åndelige vejledere og forkyndere er ikke helte eller helgener, der
skal ophøjes. De er benådede syndere, der
har forkyndt Guds ord i ånd og sandhed.
En sådan sand og trofast Herrens tjener
var Hans Erik Nissen til det sidste.
Æret være Hans Erik Nissens minde
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Onsdage i LR

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)
10.00: Søndag aften i LR (G)
17.00 Over en åben Bibel (G)

Torsdag

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

Fredag

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)

Antenneforeninger: Tele Danmark 97,3 MHz - Gug/
Visse/Dall 98,6 MHz

Radioer med egen antenne: City 92,2 MHz - Syd 106,5
MHz - Nord 107,4 MH

Mandag til fredag

Nye sendetider i Lumi Radio
Antallet af lokalradiostationer i aalborg
blev fra nytår reduceret fra syv til fem.
Det skyldes, at Aalborg Senior Radio og
Jazz Radioen så sig nødsaget til at lukke.
De andre stationer på kanalen skal så
prøve at udfylde nogle af de sendetimer,
som faldt ud. Det betyder, at Lumi

Radio fra 1. februar begyndte at sende
hver mandag, tirsdag,
og onsdag fra kl. 10-12. Disse ekstra
sendetimer er genudsendelse af programmer, som vi sender i weekenden,
og som ikke før har været genudsendt.
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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
16.00 Troens Verden 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

LUMI nyt 1-2016

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

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

Et spørgsmål om liv og død
Samuel Haab, en volontør fra Schweiz som arbejder
med IT-systemerne på hovedbasen i Mt Hagen
(Papua Ny Guinea) beretter:
“Flyet, som familien Little skulle flyve tilbage til
Kawito, var optaget af andre opgaver den dag. To
andre piloter var syge og vores MAF Flight-Ops
Manager, der normalt tager sig af uventede ændringer
i operationen, havde fri. Det var derfor virkelig et

held, at Andy Little stadig var i Mt. Hagen, da anmodningen om assistance løb ind. En mor havde født
et barn, der havde brug for operation på grund af
anorektale misdannelser.
Jeg havde travlt på kontoret med en server, da
David, en af flymekanikerne, kom ind og spurgte,
om jeg ville tage med Andy på en ambulanceflyvning.
Lidt overrasket, da jeg ikke forventede at noget spe-
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cielt skulle ske den dag, sprang jeg op og fulgte ham
ud til hangaren, hvor MAF’s Cessna Caravan, P2-MAG
stod parkeret. Vi fjernede hurtigt et par sæder fra kabinen,
mens Andy gennemførte alle de rutinemæssige tjek af
flyet.
Få minutter senere sad jeg på forsædet i Caravanen
ved siden af piloten. Efter en kort bøn startede Andy
motoren, og vi fløj afsted mod Kompiam. Vejret blev
værre, da vi nærmede os landingsbanen. Det var meget
vigtigt for os – og den lille patient – at få flyet landet
så hurtigt som muligt. Efter et spektakulært højresving
og en stejl anflyvning landede vi endelig på grusbanen i
Kompiam. Landsbyboerne ventede allerede, og så snart
Andy havde stoppet motoren, kom de op til flyet. Da
ingen havde nævnt noget om tvillinger i telefonen, blev
vi overrasket over, at to kvinder, der hver holdt en baby,
ville ombord på Caravan. Det var først her, vi blev
bekendt med, at moderen faktisk havde født tvillinger.
Heldigvis havde vi nok brændstof og sæder nok
ombord, og et par minutter senere, var vi i luften igen –
denne gang sad jeg nede bag i sammen med passagererne,
hvor det syge barn lå med drop. Det var meget vigtigt
for os at få dem til hospitalet i Mt. Hagen så hurtigt som
muligt. I kraftig regn, men med god sigtbarhed, landede
vi endelig på banen i Mt. Hagen.Hospitalets ambulance
ventede allerede på barnet, hvilket man ikke altid kan
forvente i PNG. Det var ved at blive mørkt, da vi endelig
forlod MAF-basen for at gå hjem. Det var
en dag hvor det virkelig blev klart for mig, hvor vigtigt det
er, at MAF flyver i Papua Ny Guinea. Nogle gange er
en flyvning i et MAF fly et spørgsmål om liv og død for
mennesker i de afsides og isolerede landsbyer, som ligger
spredt ud over dette smukke land.”
Og jeg er meget glad og glad for at være en del af det!
v/ Samuel Haab

Kilde: Mission Avivation Fellowship (MAF)
Effektiv flytransport til hospitaler, nødhjælp,
kirker og missionsstationer i mere end 30 lande

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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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/
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 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 sender via internettet samtidig med udsendelse af de æterbårne programmer
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 derefter 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 ligger nogle af talefilerne fra de æterbårne
programmer på hjemmesiden, så du har mulighed for at lytte på det tidspunkt, der
passer dig bedst. 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. Vi opfordrer dig til at gøre familie, venner, og bekendte opmærksom
på, at Lumi Radios programmer kan høres overalt i Danmark – også hvis man rejser
udenlands.

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

