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Andagt
Jesus er tilstede i sit ord

I Esajas bog kapitel 50 tales der om Jesus, i
vers 4 lyder det:
”Gud Herren har givet mig disciples tunge,
så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte.”
Hvem kender ikke til det at være træt, og her
tænker jeg på træthed i forholdet til Gud. Jeg
ville så gerne, men jeg magter det ikke. Der
kan være så mange ting jeg burde og skulle
gøre og være som kristen, men jeg magter
det ikke.
Jeg kører træt.
Kender du til det? Så vil jeg gerne, at
du standser ved denne ene tanke, denne ene
sandhed. Jesus ønsker at hjælpe den, der
er kørt træt, den der ikke selv magter det.
Det har du måske hørt før, men du tænker,
hvordan skal det kunne lade sig gøre?
Da må du hører godt efter hvad ordet, du
læste øverst siger: ”Så jeg med mine ord kan
hjælpe den trætte.”
Jesus kan hjælpe dig med sit ord.
Og det kan han, fordi der er magt i Guds ord.

Andagt ved
Kristian Larsen

Ja, Jesus er Guds virkende ord til dig.
Jesu ord er et skaber ord, også ind i dit liv
denne dag.
Vi ønsker os tit mægtige undere og indgreb
fra Gud, og det kan han gøre, ingen tvivl om
det, men midt ind i alle forhold ønsker han
altid at give dig det bedste. Det bedste er og
bliver et frelser ord.
Jesus er selv tilstede i sit ord, det ord som
kan vække døde til live, det ord som kan
hjælpe den trætte. Gud ønsker at velsigne
dig gennem sit eget ord.
Og så må du slå op i din bibel, og lade dette
blive til hjælp for dig.
Lad mig blot minde dig om et sådant ord
for dig: ”Lovet være Gud, vor Herre Jesu
Kristi fader, som i sin store barmhjertighed
har genfødt os til et levende håb ved Jesu
Kristi opstandelse fra de døde.”
Dette håb er dit. Gud velsigne dig.

Uddrag af årsberetning for 2016.
Af Erik Breindahl
Når man skal gøre status over, hvor meget
Lumi har fået lov til og mulighed for at sende
kristen radio, så kan man kun blive taknemmelig.
Vi har i 2016 sendt 311⁄2 timer om ugen *
52 uger.
Det giver i alt ca. 1.638 timer i 2016.
I år kommer vi til at sende 33 timer om ugen
efter at Håbets Budskab er startet. Det bliver så
ca. 1.700 timer i 2017.

Håbets Budskab

Da Radio Aalborg her ved nytårstid desværre
blev nødt til at stoppe med at sende, fordi
de ikke havde fået fornyet deres tilladelse, så
manglede Håbets Budskab et sted at sende fra.
Vi har lavet en aftale med dem om, at de kan
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sende fra Lumi Radios studie. De startede
torsdag d. 2. feb. De sender direkte radio hver
torsdag fra kl. 17:30 til kl. 19.
Håbets budskabs studievært Allan K.
Hansen fortæller at ‘Håbets Budskab’ startede
2. maj 1985, og det var et af Radio Aalborgs
ældste programmer. Det kristne budskab formidles på en enkel og ligefrem måde gennem
tale og sang, og lytterne har mulighed for
at ringe ind under udsendelsen og bede om
forbøn. De besvarer også gerne eventuelle
spørgsmål fra lytterne. Og opfylder evt. lytterønsker med hensyn til musikken, de spiller.
Det er menigheden Fri Evangelisk Forsamling
på Troensevej i Aalborg Øst der står bag
Håbets Budskab.
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Medarbejdersituationen

Vi er 14 medarbejder i Lumi nu, hvor Marie
Buus er stoppet. Og der skal herfra lyde en
STOR, stor tak til Marie for alle de udsendelser hun har lavet gennem årene, og for hendes
store engagement og medleven i Lumi Radio.
Og også en stor tak til alle de andre medarbejdere. Alle ligger et stort stykke arbejde og
mange timer i Lumi med forberedelse,
produktion, teknik og administrative opgaver.
Olaf Sørensen er startet som ny medarbejder.
Det er meningen, at han skal overtage 2 af de
programmer, som Hans Peter er tekniker på.
Vi kunne godt bruge nogle flere medarbejdere,
for det er nogle få ”Tordenskjolds soldater”,
der lægger virkelig mange timer i Lumi.
Bestyrelsen og arbejdet der. Og lovgivningen.
Vi er 4 i bestyrelsen lige nu: Jacob Bach Christensen, Poul Malmgaard, Carsten Iversen og
undertegnede. Vi kunne godt bruge en mere.
Jeg startede som daglig leder den 1. juli. På
den dato, som Hans Peter Hansen allerede 11⁄2
år tidligere havde meldt ud, at han ville trække
sig tilbage fra lederposten og bestyrelsen. Jeg
har ved tidligere lejligheder sagt en stor tak til
Hans Peter for al den tid og alt det engagement
han har lagt i Lumi gennem årene. Især siden
vi mistede Hans Schmidt. Og der skal også
nu lyde en stor tak til Hans Peter og også til
Kirsten, fordi I fortsat bærer med ved at lave
flere ugentlige udsendelser. Og også en
tak, fordi jeg stadig må ”sparre” med dig Hans
Peter, hvis der er et eller andet, jeg er i tvivl
om.
Vi er i bestyrelsen kommet godt i gang
med arbejdet. Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder
siden sidste sommer. Og der har været, og er
stadig rigtigt meget at tage fat på:
- Hvilke opgaver skal vi have styr på, nu hvor
Hans Peter ikke er med i bestyrelsen mere?
- Der skal laves årsplan - hvilke ting skal
der gøres i løbet af et år, og hvornår skal det
gøres? Der skal f.eks. udgives 2 LUMInyt
blade om året. Der skal holdes et medarbejdermøde om året.
- Programfladen skal jævnligt gennemgåes for
at skabe overblik – sender vi det, vi gerne
vil?
- Er der producere og teknikere nok?
- Har vi ideer til nye programmer?
- Hvad med lokalerne vi har til rådighed –
er de indrettet hensigtsmæssig eller kan de
optimeres?

- Og hvordan går det med teknikken – har vi
brug for reparationer eller nyanskaffelser?
- Hvad kan vi gøre for at værdsætte
medarbejdernes indsats?
- Samarbejdet med de andre radioen på
frekvensen skal også passes. Der
er 4 radioer på frekvensen nu: Folkets radio,
Station 10, Lumi Radio og
Studenterradioen. Vi mødes nogle gange om
året, og vi har et udmærket
samarbejde.
- Der skal optages gudstjenester i
Ansgarskirken 10 gange om året.
- Og vi skal holde styr på økonomien.
Og så er der også alt det, der har med den
nye lovgivning for ikkekommercielle lokalradioer at gøre:
Lovgivningen:
For det første, så er det kun foreninger, hvis
hovedformål er at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, som kan søge om en
programtilladelse for 2018 og de næste 10 år
frem. Og der stod i Lumis vedtægter, at vi var
en selvejende institution. Så vi måtte i gang
med at lave forslag til vedtægtsændringer, så
vedtægterne på alle punkter lever op til de nye
krav. Og have lavet en forening, indkaldt og
afholdt en stiftende generalforsamling med alt
hvad det indebærer. Vi har fået tegnet nogle
medlemmer, formelt valgt en bestyrelse, og
vi har nu fået udfyldt en ret omfattende ansøgning om programtilladelse til Slots- og
Kulturstyrelsen. Den blev indsendt i slutningen af marts. Og så er det ikke engang sikkert,
at de giver os en tilladelse. Styrelsen vil vurdere alle ansøgningerne ud fra 5 skønhedskriterier:
1. Programvirksomheden skal omfatte mindst
1 times egenproduceret lokalt indhold hver
uge i minimum 50 uger om året i form af ét
eller flere taleprogrammer.
2. Vi skal beskrive foreningens faglighed,
kompetencer, erfaring mv.indenfor ikkekommerciel radiodrift.
3. Vi skal beskrive foreningens faglighed,
kompetencer, erfaring mv.
indenfor anden radiodrift el. lign.
4. Vil foreningen stille dele af eller hele sin
programvirksomhed til
rådighed på internettet?
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Torsdag

mandag til fredag
Mandag

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)
10.00: Through the Bible in Turkish (G)
10.30: Through the Bible in Arabic (G)
11.00: Through the Bible in Iranian (G)
11.30: Troens verden (G)
17.00 Ord til ugen v. Svend Christensen

Tirsdag

7.00 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen
v. Jørgen Christian Jørgensen
9.00 Ord til ugen (G)
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gn. Bibelen (G)
10.00: Lørdag eftermiddag i LR (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)
10.00: Søndag aften i LR (G)
17.00 Over en åben Bibel (G)

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
1730 Håbets Budskab v. Allan K. Hansen
Fri Evangelisk Forsamling.
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Fredag

Antenneforeninger: Gug/Visse/Dall 98,6 MHz
Stofa 98,6 MHz - Nørre

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

PROGRAMOVERSIGT

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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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
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Antenneforeninger: 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
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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

5. Og tilbyder foreningen public access, dvs.
vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og
udsende programmer på radiostationen?
Og har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et
medlem at bestyrelsen verserende eller tidligere sager for domstolene eller offentlige
myndigheder om overtrædelser af medieansvarsloven, regler og andre tilskud end
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Antenneforeninger: 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

tilskud efter radio- og fjernsynsloven og
af straffeloven mv.?
Og vi skulle også have lavet en lydoptagelse på mindst 10 minutters varighed, der
demonstrerer hvad vi vil sende.
Hvad kunne jeg tænke mig alt gøre mere ud
af i fremtiden?
Nogle af de ting, jeg godt kunne tænke
mig at tage fat på i fremtiden, udover alt
det der har med den daglige drift at gøre,
er ting som:
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- LUMInyt bladet: Bladet skal gås efter i
»sømmene«. Har bladet sin berettigelse –
opfylder bladet sin hensigt? Er bladet med
til at synliggøre Lumi rundt omkring i
kirker og missionshuse? Er bladet attraktivt nok - spændende at læse? Skal vi have
flere eller færre artikler? Hvor skal vi få
artiklerne fra? Skal vi skrive nogle selv?
Er bladet et opslagsværktøj - programoversigt? Er programoversigten letforståelig og
informativ nok?
- Musik: Hvordan bliver vi opmærksom på,
hvad der udgives af nyt musik?
- Programfladen: Sender vi det, vi gerne vil
sende? - Opfylder programmerne formålet
med Lumi Radio? Har vi brug for/lyst til
nye programtyper?
- Medarbejdersituationen: Hvad kan vi gøre,
for at få nye/flere medarbejdere?
- Videreudvikle hjemmesiden og
Facebooksiden.
- Hvordan får vi større bevidsthed om, og
flere forbedere for Lumi Radio i det kristne
landskab i vores sendeområde?
Tak for forbøn. Det kan mærkes.

Et ord til opmuntring

Jeg vil slutte af med et vers fra Jeremias´
Bog 29, 11. Det er et ord man kan bruge i
mange forskellige situationer, og jeg synes,
at det giver opmuntring ind i den situation
vi står i i Lumi for tiden. Der står: Jeg
ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger
Herren, planer om lykke, ikke om ulykke,
om at give jer en fremtid og et håb.

Gudstjenestetransmission fra Ansgars
Kirke i Aalborg.

Lumi Radio sender gudstjenesten fra Ansgars
Kirke i Aalborg søndag kl. 20 (og med genudsendelse den følgende søndag kl. 14)
på følgende datoer:

søndag d. 28. maj
søndag d. 11. juni
søndag d. 6. august
søndag d. 3. september
søndag d. 1. oktober
søndag d. 5. november
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LUMI RADIO • AALBORG
Østergade 30
9400 Nørresundby
Telefon: 98 14 75 11
E-mail: lumi@lumiradio.dk
www.lumiradio.dk
Facebook:
https://www.facebook.com/lumiradio/
LUMI nyt er et programblad, som
- udgives af LUMI Radio • Aalborg,
- udkommer 2 gange om året
- sendes gratis til alle interesserede
Redaktionsudvalg:
Erik Breindahl
Jørgen Christian Jørgensen, ansvarshavende
Tryk: L.B. Offset
Medarbejdere:
Lumi Radio Aalborg har 14 frivillige medarbejdere, som bruger deres fritid til programproduktion, teknik, bestyrelse, bladproduktion, forsendelse m.v.
Lumi Radio Aalborg er en forening, som laver
ikkekommercielt kristent lokalradioarbejde på
evangelisk luthersk grund. Radioarbejdet blev
startet af Luthersk Mission i Aalborg i 1983
med det formål at sende kristne radioudsendelser. Lumi Radio Aalborg drives primært
ved hjælp af offentligt tilskud samt frivillige
bidrag fra lytterne. Gaver til radioens
drift kan overføres via netbank til kontonr.

7444 1050312.
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Modtager
Afsender
LUMI Radio
Østergade 30
9400 Nørresundby
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Porto
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Postnr.:

By:

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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