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Andagt
Der mangler kun lidt i, at du får mig
overtalt til at blive en kristen

Andagt ved
Herbert Neimanas

(Apostlenes Gerninger 26,28)

En konge stod ved grænsen til Guds rige.
Et enkelt skridt mere, og han var blevet
frelst ! Der mangler kun lidt, lød hans
indrømmelse.
Agrippa var blevet vakt ved at høre
Paulus´vidnesbyrd om Jesus Kristus. Det
er forunderligt at se, hvordan Gud kan
bruge et menneske til at hjælpe andre.
Her stod Paulus – anklaget, lænket og
udmattet efter det lange forhør. Alligevel
aflægger han med stor kraft et varmt vidnesbyrd om sin Frelser. Jeg ønsker, at I
alle må få det, ligesom jeg selv har det,
på disse lænker nær, siger han til kong
Agrippa og de andre tilstedeværende. Det
var noget, der talte stærkt og rørte hjerterne.
Kongen blev meget grebet af at høre
om frelsen i Jesus. Og det var nok lige før,
han selv blev en kristen. Det er imidlertid
ikke nok at være nær ved Guds rige. Det
er der ikke frelse i ! Hvis man vil med
bussen eller toget, skal man være helt
fremme inden afgangstid, ellers kommer

man ikke med. Det nytter ikke at mangle
et lille stykke. I den kendte sang Næsten
en kristen, står der: næsten ej frelser dig,
næsten kun svigter dig, næsten kun finder
dig engang fortabt.
Engang sagde Jesus til en mand: Du er
ikke langt fra Guds rige ! Han var altså
”næsten en kristen”. Men så længe et menneske ikke har taget det afgørende skridt
ind i Guds rige, står det stadig udenfor.
Kong Agrippa bestemte sig ikke den dag
for at gå ind i Guds rige, og så langt
vi kan følge ham i Bibelen, blev han heller ikke frelst senere. Dette lidt, der manglede, kom antagelig til at betyde, at han
aldrig fik del i Guds rige.
Hvor er det vigtigt at følge Guds kald,
når det lyder til os. Udsæt det ikke til
senere.
Når det gælder vor frelse eller vor
tjeneste for Gud, så ved vi ikke, om vi får
en anledning igen.

Radioudsendelser satte mig fri
Noreas partner i Etiopien producerer
kristne radioprogrammer, som når helt ind
i fængslerne. En ung indsat blev stærkt
berørt af det, han hørte. Her fortæller han
sin historie.
Jeg er 27 år og sidder i fængsel. Jeg
har hørt jeres stemme i radioen, og jeg fik
sådan lyst til at skrive et brev og fortælle
jer om, hvordan mit liv er blevet forandret,
efter at jeg kom i fængsel for nogen tid
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siden.
Det er ikke første gang, jeg sidder i fængsel. Jeg har gjort meget ondt; alt fra tyveri,
indbrud, psykisk terror og seksuelle overgreb
til slagsmål. Da jeg fik den sidste dom, en
straf på fem år, følte jeg mig både modløs og
hjælpeløs. Dagene sneglede sig af
sted. Jeg græd meget. Tankerne om, hvad jeg
havde gjort, og hvor dybt jeg var sunket,
tærede på mig. Mit helbred blev dårligere dag
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for dag. Om natten led jeg af mare-ridt,
og jeg blev hjemsøgt af glimt fra tidligere
oplevelser.
Fangen i cellen ved siden af var oprigtigt
bekymret for mig. Han prøvede at nå ind til
mig, men jeg ville ikke åbne mig for ham.
Han fortsatte alligevel med at snakke med
mig, og han refererede hele tiden til Bibelen.
Til sidst bestemte jeg mig for at fortælle
ham alt om mig selv; hvad jeg havde gjort,
og hvordan jeg havde det.
Min kammerat var kristen og sad inde på
grund af falske anklager. Jeg havde ondt af
ham. Han havde ikke gjort noget forkert.
Alligevel var han på dette forfærdelige sted.
Han underviste mig ud fra bibelen og vidnede om, hvad Gud havde gjort i hans liv.
Han fortalte mig også om de kristne radio-

udsendelser, og han skaffede en radio til
mig !
Radioen, jeg fik af min cellekammerat, blev
som en nær ven. Bibelundervisningen
gav mig nyt liv, en ny måde at tænke på
og en ny holdning til livet. Jeg er blevet en
ny skabning i Herren Jesus Kristus. Det er
vanskeligt at forstå, at mit liv kunne
ændres så drastisk. Nu betyder det ikke noget,
hvor jeg befinder mig, og hvor længe jeg
skal være i fængsel. Jeg priser Herren for alle
miraklerne, han har gjort i mit liv.
Kilde: YDCS - Etiopien

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

mandag-tirsdag
Mandag

Tirsdag

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

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

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

onsdag til fredag

Uønsket og forladt
I en stat som Madhya Pradesh i Indien med
et befolkningstal på mere end 75 millioner
er det svært
at høre gråden fra en lille forældreløs pige.
Dette er historien om en sådan pige.
Jeg var meget ung, men gammel nok
til at vide, at min mor aldrig ville komme
tilbage.
Men timerne blev til dage, dage blev
til uger og uger til måneder. Erkendelsen
ramte mig: Min mor har forladt mig.
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Det var svært at håndtere tabet. Jeg var
helt alene i en stor, mørk og skræmmende
verden. Ingen ville kendes ved mig. Ingen
tog sig af mig. Disse tanker gjorde mig kold
indeni.
Jeg blev bragt til et børnehjem, hvor jeg
fik betegnelsen ”forældreløs”, og frygtede
for at jeg skulle tilbringe resten af mit liv
der. Hvad jeg ikke vidste var, at Gud havde
andre planer.
Fortsættes side 6
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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: 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
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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

En morgen vågnede jeg brat til en usædvanlig kombination af statisk knitrende støj,
og en stemme, som jeg ikke genkendte. Jeg
indså, at lyden kom fra en lille transistorradio i rummet ved siden af. Snart kunne
radioen høres hver eneste dag.
Min nysgerrighed løb af med mig, og
en dag spurgte jeg pigen, som lyttede til
radioen, hvad der var så spændende ved programmet, og hvorfor hun brugte så meget
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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

Søndage

tid på det. Smilende inviterede hun mig til
at sidde og lytte til programmet sammen
med hende.
Det var første gang jeg hørte Jesu navn i
et kristent radioprogram. Jeg forstod ikke
meget, men jeg vidste én ting: det føltes
godt. Min nye ven opfordrede mig til dagligt at lytte til programmet sammen med
hende, så jeg kunne modtage mange vel-
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signelser fra Gud. Fra da af blev mine øjne
åbnet for Guds Ord.
Programmet ” Vejen gennem Bibelen”, på
mit modersmål, viste mig mange sandheder.
Da Gud igennem sit ord begyndte at tale til
mig, indså jeg, at jeg ikke længere var uønsket.
Der er en Gud, som elsker mig inderligt
og som aldrig vil forlade mig. Jeg tog imod
Herren Jesus i mit hjerte. Fra da af, lagde jeg
tillidsfuldt alle mine bekymringer frem
for ham i bøn. Han blev min bedste ven.
To år senere blev en af mine mest vedholdende bønner besvaret. Min far dukkede op
på børnehjemmet for at tage mig med hjem.
Tårerne løb ned over mine kinder, og jeg
vidste, at Jesus havde svaret på min bøn. Jeg
var engang fortabt, men nu var jeg blevet
fundet, ikke bare af min biologiske far, men
også af min himmelske far.
Kilde: Trans World Radio

Gudstjenestetransmission fra
Ansgars Kirke i Aalborg

LUMI Radio sender gudstjenesten fra
Ansgars Kirke i Aalborg på følgende tidspunkter:
Søndag d. 02. oktober
Søndag d. 06. november
Søndag d. 11. december
Søndag d. 08. januar
Søndag d. 05. februar
Søndag d. 05. marts

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:

B

Porto

LUMI Radio
Postboks 16
9100 Aalborg

