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Andagt
Min sjæl klæber til støvet

I Salme 119 vers 25 står der: Min sjæl klæber til støvet, hold mig i live efter dit ord.
Det er et vers, som jeg holder meget af, og
som jeg vender tilbage til tit.
Min sjæl klæber til støvet. Det er min
situation. Jeg husker, hvordan vi som drenge
samlede på klistermærker, og det kunne jo
hænde, at man gerne ville sætte et rigtig
flot mærke på sin cykel, og mens man sad
og baksede med det, kunne det ske, at man
tabte klistermærket ned på jorden –
voldsomt ærgerligt, for når man fik det samlet op, var siden med klisteret helt fyldt med
jord og støv. Nu kunne klistermærket ikke
hænge fat på noget, og man måtte smide det
væk. Denne hændelse har ofte hjulpet mig til
at forstå bibelordet jeg startede med. Jeg er
skabt til fællesskab med Gud, men min synd
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klistrer til mig, og den skiller mig fra Gud.
Jeg kan ikke hænge fast hos ham, for min
sjæl klæber til støvet.
Hvor er det godt, at verset ikke slutter her.
For der hvor jeg kommer til kort, der kan
Gud komme til.
Kære Gud, jeg dur ikke til andet end at
smides ud, men tak Jesus at det ikke var din
tanke. Din tanke kære Jesus, er at jeg skal
leve, leve i fællesskab med dig.
Hold mig i live efter dit eget ord. Hvad
siger ordet? Vi må lade Jesus selv svare:
Joh. 5 vers 24: Den, der hører mit ord og
tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og
kommer ikke for dommen, men er gået over
fra døden til livet.
Tak kære Jesus.

Løst og fast om Lumi Radio Aalborg
En fantastisk nyhed
Lumi Radio Aalborg har fået fornyet sendetilladelsen på FMbåndet i 10 år. Ja, du læste
rigtigt. Vi oplever det som et bønnesvar, da vi
har bedt meget om, at vores ansøgning måtte
blive godkendt, og det blev den. Tak til
Herren. Det betyder, at vi fra 1. januar 2018
kan sende i 10 år.
Lokale udsendelser
Der er kommet nogle nye krav, bl.a. at vi
skal sende 1 times lokal radio om ugen. Det
indebærer, at det skal være tale-radio,
produceret af lokale mennesker om lokale
emner, og som skal have ”almen interesse”.
Derfor vil I fra januar 2018 opleve indslag,
der ikke nødvendigvis har kristent indhold.
Det kan f.eks. være oplæsning af lokale artikler og bøger og interviews om lokale emner.
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Økonomi
Når vi opfylder disse krav, betyder det også,
at vi kan forvente et godt tilskud til radioens
drift fra Kulturministeriet. Det er en god
hjælp til de udgifter, vi har.
Nogle af de helt store udgifter vi har er
f.eks. huslejen, som ligger på ca. 32.000 kr.
om året, Koda og Gramex afgifter, som ligger
på ca. 40.000 kr. om året, og så stiger udgifterne fremover til huslejen til de steder, hvor
vi har vores 3 antenner placeret. Det bliver ca.
38.000 kr. om året.
Og så har vi 2017 haft nogle ekstraudgifter
til bl.a. medieadvokatbistand og en sikkerhedskopieringsløsning til vores PC.
Vi har også modtaget mange gode pengegaver fra jer lyttere i årets løb. STORT TAK
FOR DET. Tak om I fortsat vil huske på Lumi
Radio, når I overvejer, hvem I vil støtte øko-
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nomisk. Det er nødvendigt, at vi stadig modtager økonomisk hjælp fra jer lyttere, hvis vi
fremover skal have mulighed for at sende kristen radio.
LUMInyt bladet
Bladet du læser i nu bliver desværre det sidste
blad i trykt form. Som skrevet ovenover så
stiger vores udgifter desværre meget allerede
fra 2018. Og hvis det stadigvæk skal være
muligt for os at kunne sende kristne radioudsendelser ud, så har vi kigget på vores
udgifter for at se, hvor vi kunne spare nogle
penge i fremtiden. Vi har derfor i bestyrelsen
valgt at stoppe med at trykke vores blad.
Vi vil efter behov stadigvæk lave bladet, dog i
elektronisk form. Det vil så komme til at ligge
på vores hjemmeside, så man kan downloade
eller læse det derfra. Hvis du gerne vil have
bladet tilsendt pr. mail fremover, så er du
velkommen til at skrive en mail til os på
lumi@lumiradio.dk.
Hjemmesiden og Facebooksiden
Vi vil til at have mere fokus på at informere
om nyheder, programinformationer, Lumi
Radios drift og andre ting på hjemmesiden
og Facebooksiden. På denne måde kan vi hurtigere få informationer ud til dig som lytter, og
på Facebooksiden har du endda mulighed for
at ”synes godt om”, dele eller kommentere et
opslag. Som lytter har du på hjemmesiden
(og Facebooksiden) mulighed for at dele dine
Lumi oplevelser med andre lyttere. Her
kan du f.eks. skrive om, hvilken udsendelse du
er glad for at høre og hvorfor. Så kan det blive
til inspiration for andre lyttere. På denne måde
synes vi, at både lyttere og producere kommer
tættere på hinanden.
Nye medarbejdere
I vil snart kunne høre et par nye navne og
stemmer i radioen. Daniel Overby er ny tekniker på et par af vores musikudsendelser.
Og Kirsten Hejlesen vil oplæse af en bog
om Aalborg til vores lokal-udsendelse. Hendes
mand Christian Hejlesen vil være tekniker for
hende. Tak til jer, at I vil være med til at
Lumi Radio kan lykkes med at få udsendelser
”i luften”.
Tak for forbøn
Tak til jer, der beder for Lumi Radio Aalborg.
Den når ud til nogle mennesker, for hvem
det betyder rigtigt meget. Og det betyder også

rigtigt meget for os medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, at vi oplever, at vi er omsluttet
af forbøn. Det bærer os frem og giver os fornyede kræfter og mod til at fortsætte med at
lave radioudsendelser.

Gudstjenestetransmission fra
Ansgars Kirke i Aalborg

Lumi Radio sender gudstjenesten fra Ansgars
Kirke i Aalborg søndag kl. 20.00 (og med
genudsendelse den følgende torsdag kl. 10.00)
på følgende datoer:
7. januar
4. februar
4. marts
1. april (Påskedag)
20. maj (Pinsesøndag)
3. juni
5. august
2. september
7. oktober
11. november

Ny sendeflade.

Vi har prøvet at nytænke vores sendeflade, og gjort
den mere overskuelig og sammenhængende. Vi vil
her beskrive nogle af tankerne bag de ændringer,
som du kan se i programoversigten her i bladet.
Vi fortsætter med vores morgenprogram kl.
7.00-7.30 mandag til fredag.
Vi har lavet en samlet programblok kaldet 9-12,
som vi sender mandag til lørdag fra kl. 9.00 –
12.00. Søndag sender vi fortsat fra kl. 9.00 – 9.30.
Sendetidspunkterne for Vejen gennem Bibelen på
henholdsvis tyrkisk, arabisk og iransk har vi flyttet
lidt på, så de nu ligger i slutningen af programfladerne.
Vi fortsætter med at sende kl. 17.00 til 17.30
mandag til fredag. Og torsdag helt til kl. 19.00.
Vi sender fremadrettet ikke lørdag eftermiddag.
Til gengæld sender vi i én stor søndagsblok uafbrudt fra kl. 14.00 til kl. 22.00. Diverse programmer
har fået nye sendetidspunkter, og nogle har
fået nye programtitler, så kig godt efter i programoversigten for at se, hvornår vi sender hvad.
Bemærk også, at vi har fået et nyt program med
lokalstof. Det sender vi søndag kl. 18.00 og med
genudsendelse tirsdag kl. 10.00
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PROGRAMOVERSIGT
Mandag

7.00 Ord til eftertanke - Vejen gennem Bibelen
m. Inge Lise Schmidt - Jørgen Skydstofte

9 - 12 mandag:
9.00 Lumimagasinet m. Kirsten og Hans Peter Hansen
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gennem Bibelen (G)
10.00 Troens verden m. Kirsten og Hans Peter Hansen
10.30 Lørdag i LUMI (G)
11.30 Vejen gennem Bibelen på tyrkisk (G)
17.00 På vej m. Svend Christensen og Kjeld Wiwe

Tirsdag

7.00 Ord til eftertanke - Vejen gennem Bibelen
m. Inge Lise Schmidt - Jørgen Skydstofte

9 - 12 tirsdag:
9.00 På vej (G)
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gennem Bibelen (G)
10.00 Lumi Lokal - Søndagsmagasinet (G)
17.00 Lumimagasinet (G)

Onsdag

7.00 Ord til eftertanke - Vejen gennem Bibelen
m. Inge Lise Schmidt - Jørgen Skydstofte

9 - 12 onsdag:
9.00 1. lørdag i måneden: På vej til himlen! (G)
2. lørdag i måneden: Sange til eftertanke (G)
3. lørdag i måneden: Årstidens sange og salmer (G)
4. lørdag i måneden: Evangeliet i ord og toner (G)
5. lørdag i måneden: Fortællinger (G)
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gennem Bibelen (G)
10.00 Søndag i LUMI (G)
17.00 Over en åben Bibel (G)
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Torsdag

7.00 Ord til eftertanke - Vejen gennem Bibelen
m. Inge Lise Schmidt - Jørgen Skydstofte

9 - 12 torsdag:
9.00 Ord til søndagen m. Henning Gelardi Mikkelsen
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gennem Bibelen (G)
10.00 Mødereportage/Gudstjeneste (G)
11.00 Over en åben Bibel (G)
11.30 Vejen gennem Bibelen på arabisk (G)
17.00 Med Jesus i hverdagen m. Johnny Søndberg-Madsen
17.30 - 19.00 Håbets Budskab m. Allan K. Hansen, Fri Evangelisk
Forsamling.

Fredag

7.00 Ord til eftertanke - Vejen gennem Bibelen
m. Inge Lise Schmidt + Jørgen Skydstofte

9 - 12 fredag:
9.00 Føljeton m. Erik Breindahl - Skiftende oplæsere
9.30 Ord til eftertanke - Vejen gennem Bibelen (G)
10.00 Bibeltimen/Musikprogrammer
16.00 1. søndag i måneden: Bibeltimen (G)
16.00 2. søndag i måneden: Bibeltimen (G)
16.00 3. søndag i måneden: Evangeliet i ord og toner (G)
16.30 3. søndag i måneden: Sange til eftertanke (G)
16.00 4. søndag i måneden: Årstidens sange og salmer (G)
16.30 4. søndag i måneden: På vej til himlen (G)
16.00 5. søndag i måneden: Bibeltimen (G)
11.00 Troens verden (G)
11.30 Vejen gennem Bibelen på iransk
17.00 Vejen gennem Bibelen på iransk (G)

Lørdag
9 - 12 lørdag:
9.00 Over en åben Bibel m. Poul Malmgaard - Hans Erik Nissen
9.30 1. lørdag i måneden: På vej til himlen m. Marie Buus
2. lørdag i måneden: Sange til eftertanke m. Lisbet Adolfsen
3. lørdag i måneden: Årstidens sange og salmer m. Thora Andersen
4. lørdag i måneden: Evangeliet i ord og toner m. Hanne Sohn
5. lørdag i måneden: Musikfortællinger m. Jacob Bach Christensen
10.00 Lørdagstimen m. Jacob Bach Christensen
11.00 Lørdag i LUMI m. Ingvar B. Kristjansson + forskellige
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Søndag
9.00 Med Jesus i hverdagen (G)
14.00 Søndag i Lumi m. Jacob Bach Christensen
16.00 Bibeltimen/Musikprogrammer
16.00 1. søndag i måneden: Bibeltimen
16.00 2. søndag i måneden: Bibeltimen
16.00 3. søndag i måneden: Evangeliet i ord og toner (G)
16.30 3. søndag i måneden: Sange til eftertanke (G)
16.00 4. søndag i måneden: Årstidens sange og salmer (G)
16.30 4. søndag i måneden: På vej til himlen (G)
16.00 5. søndag i måneden: Bibeltimen
17.00 Ord til søndagen (G)
17.30 Føljeton (G)
18.00 Lumi Lokal - Søndagsmagasinet
m. Skiftende værter - Hans Peter Hansen
20.00 Mødereportager/Gudstjenester fra Ansgars Kirken,
IM - Bethesda, Dan Hessellund, LM Nørresundby
21.00 Vejen gennem Bibelen på tyrkisk
21.30 Vejen gennem Bibelen på arabisk

Mini-interview
I Lumi Radio sender vi udsendelsen »Med
Jesus i hverdagen« med Johnny SøndbergMadsen som studievært. Vi har spurgt ham,
om han kort kan beskrive sig selv? I hvor
lang tid han har lavet radio-udsendelser? Og
hvorfor han har valgt at bruge tid på at lave
disse udsendelser?
»Det er ikke altid enkelt at beskrive sig selv
som person. Hvor skal man begynde og ende?
Det er nok relevant at sige, jeg er opvokset på
Københavns Vestegn. 20 år gammel kom jeg i
forbindelse med jævnaldrende fra Luthersk
Missionsforening, hvilket bevirkede, jeg fik
lyst til et bibelskoleophold i Hillerød. Her
besluttede jeg mig for at gå i gang med teologistudiet i København. Jeg er ellers handelsuddannet.
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I København begyndte jeg at producere
radioprogrammer for Københavns Nærradio allerede i den tidlige begyndelse midt i
1980¨erne. Efter endte studier fortsatte jeg
med det i et par år, og fik også en stilling
som daglig leder på Arkens Radio i Esbjerg.
Formålet med at producere forkyndende
radioprogrammer er naturligvis, fordi jeg
ønsker at formidle evangeliet til mennesker.
Mit indtryk er, at mange har glæde af at
kunne sidde hjemme og høre det kristne
budskab forkyndt for dem. Det hænder også,
at jeg får en positiv tilbagemelding fra en
person, jeg slet ikke ved, hvem er, men som
har hørt et program. Det er en stor opmuntring, og det giver lyst og kald til at fortsætte.«
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Mini-interview

Vi har spurgt Hans Peter Hansen, om han
kort kan beskrive sig selv? I hvor lang tid
han har lavet radioudsendelser? Og hvorfor
han har valgt at bruge tid på at lave disse
udsendelser?
»Jeg hedder Hans Peter Hansen, er 66
år, folkepensionist, og uddannet gartneritekniker. I marts 1985 flyttede jeg til Aalborg, og
fik arbejde der med plantesundhedskontrol.
Jeg begyndte at komme i Luthersk Mission.
Her fik jeg ret hurtigt kontakt med Inge Lise
og Hans Schmidt, der begge havde været med
i opstarten af Lumi Radio. Jeg blev så spurgt
om jeg kunne tænke mig at være med til
at lave radioprogrammer. Det var jeg noget
betænkelig ved, men så sagde Inge Lise og
Hans til mig, at jeg jo kunne prøve at se
om det var noget for mig. Det endte med, at
jeg i september måned 1985 lavede mit første
program sammen med Hans, og så har jeg
været med siden. I 1992 blev jeg gift med
Kirsten, og i løbet af efteråret begyndte vi at
lave programmer sammen, og har gjort det
siden. For os begge har vi erfaret det som et
kald fra Gud at være med til at bringe evangeliet ud på radiobølgerne. Det har undertiden været et hårdt arbejde, men Gud giver
kræfter og glæde på ny, for han fortryder ikke
sine nådegaver og sit kald.«

Mini-interview

Vi har spurgt Kirsten Hansen, om hun kort
kan beskrive sig selv? I hvor lang tid hun
har lavet radioudsendelser? Og hvorfor hun
har valgt at bruge tid på at lave disse udsendelser?
»Mit navn er Kirsten Elisabeth. Jeg er
66 år, gift med Hans Peter på 25.år og pensioneret lærer. Den 9. nov. 2017 havde jeg
faktisk været med i Lumi Radio i 25 år.
Kom i grunden med på et afbud, da en
medarbejder, som skulle have læst op fra
den nye bibeloversættelse 1992 (udgivelsesdagen) udeblev ved en direkte udsendelse.
Jeg var netop på besøg i
studiet på det tidspunkt og så »fiskede« Lumi
Radios daværende leder, Hans Schmidt, mig
op og derefter var jeg åbenbart med i

flokken og har været det siden.
Hvorfor så det? Jo, dels er det ikke det letteste
i verden at finde medarbejdere til Lumi Radio, og
dels ser jeg det som et kald og en stor glæde,
sammen med min mand, at få lov til at være med
til at bringe evangeliet ud i vores område.«

Mini-interview

Vi har spurgt Lisbet Adolfsen, om hun kort kan
beskrive sig selv? I hvor lang tid hun har lavet radioudsendelser? Og hvorfor hun har valgt at bruge tid på
at lave disse udsendelser?
»Jeg hedder Lisbet Adolfsen. Jeg er 64 år og
efterlønsmodtager. Jeg har i mange år arbejdet som
pædagog i forskellige børnehaver i Aalborg Kommune. Jeg har været med i Lumi Radio i 4 år. Jeg
synes mange sange og salmer har et vigtigt indhold
om den kristne tro. Derfor har jeg valgt at lave programmet »Sange til eftertanke«.«
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LUMI RADIO AALBORG
Østergade 30
9400 Nørresundby
Telefon: 98147511
E-mail: lumi@lumiradio.dk
Hjemmeside og webradio: www.lumiradio.dk
Facebook: www.facebook.com/lumiradio/
Her finder du os: City 92,2 MHz Syd 106,5 MHz - Nord 107,4 MHz
LUMInyt er et programblad, som
- udgives af LUMI Radio Aalborg
- udkommer efter behov
Redaktionsudvalg:
Erik Breindahl
Jørgen Christian Jørgensen, ansvarshavende
Tryk: L.B. Offset
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Modtager
Afsender
LUMI Radio
Østergade 30
9400 Nørresundby

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

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.

Husk, at du også kan høre vores udsendelser over internetet.
Programarkiv
Her har du mulighed for at høre udsendelser og optagelser.
Find optagelsen i listen her under eller søg i optagelser i søgefeltet
Ved at trykke !!! kan få flere oplysninger frem om hver optagelse.
Oversigt Prædikener Andagter Føljetoner LUMI lokal Alle
På lumiradio.dk kan du lytte til prædikener og oplæsning af bøger.

Porto

