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REKORD-RESPONS

Harald Endresen og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund var blant programlederne
under RESPONS-aksjonen. Foto: Synnøve Kvervavik Vatne.

Det ble rekordresultat i årets utgave
av RESPONS i Gimlekollen Radio
(Gimra) i Kristiansand. Inkludert
forhåndsgaver ble det notert 885.600
kroner etter at siste aksjonstime på
lufta var avsluttet fredag 24. september. Innsamlingsmålet var 850.000
kroner.
RESPONS i Gimlekollen Radio ble
startet i 2003 og hvert år er innsamlingsmålene blitt nådd. Midlene går til
driften av Gimra og til radioevangelisering i Kina.
Næringslivet støttet opp om aksjonen
i år med totalt 163.000 kroner. Resten
er gaver fra radioens lyttere.

Kai-Steinar Vangen
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HEDERSPRISEN 2011
For tredje gang vil Kristent Radioforum planer dele ut en hederspris.
Det skal skje på Kristen Radiokonferanse i 2011.
Du inviteres til å komme med forslag til hvem som fortjener hedersprisen neste år.
Begrunnede forslag sendes til
juryen, ved Vigleik Brekke, på epostadressen brekke-v@online.no.
Forslag må være sendt innen
midten av juni 2011, jfr. statuttene.
www.radioforum.no
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JUBILEUM I ÅLESUND

Fra venstre: Oddveig Molnes i Radio Sentrum, Åge Nevland som hovedtaler og Hilmar
Sæther i Norrøna Radio.

Radio Sentrum og Norrøna Radio
startet sendinger på felles frekvens
7,januar 1985.

og inspirerende innblikk i radioarbeidets historie og fruktene av radioarbeidet.

Søndag 3.oktober var Misjonssalen i
Spjelkavik fullsatt av gjester som ville
markere en felles 25-års jubileumskveld for de to radioene.

Et sentralt spørsmål som sitter igjen
etter jubileumshelgen er: Tror du Jesus bryr seg om deg? Svaret er: Ja,
du er hans øyensten.

Åge Nevland var invitert som hovedtaler til en helg der det også var
felles markeringer ute i distriktet både
fredag, lørdag og søndag med avslutning søndags kveld.

Dette er vel i store trekk det som er
drivkraften bak kristent radioarbeid.

Svein Værnes

Nevland gav tilhørerane et fengende

www.radioforum.no
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INNTEKTSBEGRENSNINGER FOR NISJERADIO
Vi har klippet ut en artikkel vi har funnet på Medietilsynets hjemmeside,
som kan være aktuell for ﬂere av våre medlemmer:
Medietilsynet har den siste tiden
mottatt en del henvendelser med
spørsmål og påstander om omgåelser av de begrensningene som
gjelder nisjeradioenes inntekter
fra reklame- og sponsemarkedet.
Medietilsynet kan imidlertid bare ta
stilling til slike påstander i behandlingen av konkrete saker, sier rådgiver Arve Lindboe i Medietilsynet.
På dette tidspunkt kan vi likevel
presisere følgende:
Av kringkastingsforskriften § 7-2
sjette ledd går det fram at inntekter
fra reklame og kommersiell sponsing
kan utgjøre inntil kr. 135 000 eller 40
prosent av den samlede inntekten til
lokale nisjeradioer. Videre kan nisjeradio ikke betale utbytte til sine eiere.
– Begrensningen gjelder alle salgsog sponsorinntekter knyttet til sendetid på den aktuelle innholdskonsesjonen uavhengig av om inntektene
genereres av konsesjonsinnehaveren
selv eller av andre, understreker Arve
Lindboe.
I motsetning til lokal allmennradio
og 24/7-radio, skal nisjeradioer i
hovedsak ha et ikke-kommersielt
driftsgrunnlag. Dette er bakgrunnen
for at det er innført begrensninger på
nisjeradioers muligheter til å hente
inntekter fra reklame og sponsing.
Denne forskjellen i betingelser er en
del av de uttrykte forutsetningene i
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den gjeldende konsesjonsordningen,
og skal bidra til forutsigbarhet og stabile rammevilkår for radiodrift.
– Forutsigbarheten består blant annet
i en gitt fordeling av kommersielle og
ikke-kommersielle radiokonsesjoner
i ett og samme konsesjonsområde,
som også utgjør ett og samme marked, sier Arve Lindboe.

Fortsetter på side 12.

Programtips:

RIKSNYHETER
PÅ RADIO
En lokalradio blir bedre med aktuelle
riksnyheter. Dette kan være ressurskrevende og vanskelig å få til med en
liten stab. Det ﬁnnes en leverandør
av dette, Radionyhetene, som er
vel verdt å sjekke ut. For en grei pris
kan man få 2 minutters nyhetsbolker
hver time, fra tidlig morgen og utover
dagen, hele uken.
Redaktørens radio, Radio Filadelﬁa i
Drammen, bruker denne tjenesten og
vi er svært fornøyd med det produktet vi får. For oss er det viktig å ha
riksnyheter, slik at lytterne våre ikke
blir fristet til å sette over til en annen
kanal.
Sjekk dette ut på
www.radionyhetene.no

Svein-Martin Holt

www.radioforum.no
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TAKK FOR INNSATSEN

Ansvarlig redaktør i Kontakt Radio og tidligere styremedlem i KR, Fred Karlsen, teknisk
Ansvarlig i Kontakt Radio og redaktør/produsent av Radioforum fra jan. 2002 - mar.
2010, Geir Øynes og daglig leder i Kontakt Radio og tidligere styremedlem i KR, HansHenrik Årby.

Kontakt Radio i Sandefjord har i
mange år fungert som sekretariat
med medlemsfunskjoner og produksjon av medlemsbladet.
Geir Øynes har i ﬂere år hatt ansvaret
for layout og den fysiske produksjonen av bladet.

produksjonen av bladet til redaktøren.
Styret takker Kontakt Radio, og spesielt Geir Øynes, for mangeårig og god
innsats til beste for Kristent Radioforum.
Svein-Martin Holt

Nå når medlemsregisteret ligger på
internett og vedlikeholdes av webmaster, som også er bladets redaktør, har styret besluttet å ﬂytte hele
www.radioforum.no
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VELKOMMEN TIL KRISTENT RADIOFORUMS
LANDSMØTE I GRIMSTAD 12.-14. AUGUST, 2011.

Du ønskes velkommen til landsmøte i Grimstad 12.-14. august, 2011.
Vi skal være på den naturskjønne Bibelskolen i Grimstad, ei perle med
strandlinje og fantastisk god mat fra eget kjøkken.
Programmet
Programmet arbeides det fortsatt
med, men noe er avklart:

ser Jesus gjennom medier. Mange
risikerer alt, for å få del i Jesu fred og
frelse.

- Hans-Petter Jacobsen blir med
og deler av sin store erfaring i NRKs
ni-timen, som i dag fortsatt står sterkt
med oppimot en million lyttere. Han
vil gjerne få tilsendt reportasjer og
intervjuer i forkant, så her har du en
gyllen mulighet til å vise frem din
radios viktige arbeid og sammen bli
inspirert.

- Vi skal også på tur i skjærgården
og få del i god forkynnelse og sang
og musikk.

- Norea har arbeidet i over 50 år med
radiomisjon, og blir med gjennom
helga med historier fra hvordan mennesker får sine liv forandret fordi de
KRISTENT RADIOFORUM NR 16, ÅRGANG 9, 2010

- Terje Vigen er en kjent ﬁgur fra Sørlandshistorien. Han rodde til Danmark
for å hente korn, og har en stor bauta
utenfor Fjære kirke, ei kirke som har
stått der i over 1000 år. Prest Tom
Martin Berntsen fremførere dette
ﬂotte diktet i de rette omgivelser.

Pris for konferansen
Pris for oppholdet er ikke avklart, men
det blir rimelig for ei hel helg med full
pensjon.
www.radioforum.no
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Utsikt fra Bibelskolen i Grimstad.

Påmelding

Gruppen Salmeklang deltar. Foto: Arild Danielsen.

Påmelding skjer via Kristent Radioforums nettsider, og det er klart for
registrering i januar.
Her kommer også endelig
program, så følg med. Vi
har noen store ﬁsker på
kroken, det gjelder bare å
sveive helt inn…

Harald Endresen

www.radioforum.no
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PROGRAMTILBUD
Flere medlemsradioer og
andre sitter på gode programserier, som kan berike
også dine lyttere. Har du og
din radio programmer eller
programserier som kan være
aktuelle for andre, skriv til
redaksjonen@radioforum.no.
Da kan det bli omtale i bladet
eller på nettet. Vi tar også
imot annonser for kjøp/salg av
utstyr.

KNEKKES AV AVGIFTER
Små radioer sliter med Tono og Gramo. En av disse er Radio Fitjar, som
er medlem av Kristent Radioforum.
Flere lokalradioer varslet nå kutt eller
nedleggelse på grunn av det de mener er altfor høye avgifter til Tono og
Gramo. En av disse er Radio Fitjar,
som nå kutter ned sine sendinger fra
24 timer i døgnet til bare 2 timer.
“- Dei har sendt rekningar for bruk
av musikken som er langt større enn
det Radio Fitjar får inn i fast gjevarteneste, gåver og kollektar. For å
halda fram med sendingane slik dei
er i dag, treng Radio Fitjar kr 70.000 i
meirinntekter for 2010”, sier ansvarlig
redaktør Ole Haukeland til Fitjarposten.
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Enda verre står det til i Linken Radio
i Finnmark, som må betale over 100
000 kroner i året til Tono og Gramo:
“- Konsekvensen er at vi blir nødt til
å slå av radioen for godt, dette har vi
ikke økonomi til”, sier daglig leder Pål
Forbergskog til Finnmarken.
“– Linken Radio har potensielt 200
lyttere i døgnet i gjennomsnitt. Vi
betaler altså 505 kroner i vederlag for
per lytter i året.”, sier Forbergskog,
som har sendt brev til kulturminister
Anniken Huitfeldt om saken. “HELP,
Mayday, Mayday we are sinking”, står
det i brevet.

Kilde: Fitjarposten, Finnmarken
www.radioforum.no
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PROGRAMPRODUSENTER
Det ﬁnnes ﬂere programprodusenter som den enkelte lokalradio kan få
programmer fra. En av disse er P7 Kristen Riksradio. Du ﬁnner en liste
med ﬂere produsenter på forumets hjemmeside og redaksjonen oppfordrer medlemmene til å benytte seg av denne muligheten.

P7 Kristen Riksradio kan tilby følgende radioprogrammer til radiostasjonene:
• Vindu mot Livet med Johnn Hardang - 5 program pr uke
• Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland 5 program pr uke
• Nistepakka - kortandakt med forskjellige andaktsholdere 5 program pr uke
• Sanger vi aldri glemmer med Johnn Hardang 1 program pr uke
• Mediekommentaren fra Familie & Medier - 1 program pr uke
• Kamilla og Tyven med Nina Sagdal (Barneprogram basert
på bøkene til Kari Vinje) - 39 program totalt
Mer info ﬁnnes på P7’s hjemmeside, www.p7.no.

NORSK LOKALRADIOFORBUND
LANDSKONFERANSE 2011
Norsk Lokalradioforbund avholder sin
landskonferanse i Molde 6. - 8. mai
2011.
Programkomiteen arbeider med å
sette sammen et spennende og variert program.
Reisestøtte
Du kan søke NLR om reisestøtte for
inntil 2 personer pr medlemsradio.
www.radioforum.no

Støtten er begrenset oppad til kr
3.000.- per person. Dette gjør at det
ikke behøver å bli så veldig dyrt for
den enkelte deltager.
Les mer på www.lokalradio.no
Kristent Radioforum anbefaler
denne konferansen for alle våre
medlemmer.
KRISTENT RADIOFORUM NR 16, ÅRGANG 9, 2010
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ENDRINGER FOR RADIO FILADELFIA
Det har blitt store endringer for Radio Filadelﬁa i Drammen da Danvik
Folkehøgskole også har fått konsesjon på samme frekvens.

God stemning i Kanal 1’s studio 16. oktober da Kanal 1 ønskes velkommen på lufta.
Fra venstre, Tor Coward, Svein-Martin Holt, Maria Bringsjord og skolens rektor, Tore
Seierstad. Foto: Thea Pernille Bjelke Christoffersen

Radio Filadelﬁa i Drammen har siden
ny konsesjonsperiode startet, delt frekvensen med Radio Visjon. I høst har
Danvik Folkehøgskole, som er drevet
av KFUK/M og Normisjon, søkt og fått
konsesjon på det samme nisjenettet.
Danvik ønsket å drive en kommersiell
ettermiddagsradio, Kanal 1, fra kl 14
til 18 på ukedagene og en elevdrevet
partyradio lørdag kveld, fra 18 til 24.
Kanal 1 har nå startet og ettermiddagssendingen til Kanal 1 har mange
lokale og aktuelle innslag fra byen.

Radio Visjon sender hver dag fra 20
til 07.
Radio Filadelﬁa ønsker den nye aktøren velkommen og vi ser allerede
nå et mer variert innhold på kanalen.
Ved at vi får en større variasjon på
innhold og musikk, tror vi at vi kan få
ﬂere lyttere på kanalen og dermed vil
også Radio Filadelﬁa nå enda ﬂere
lyttere med evangeliet om Jesus.

Svein-Martin Holt

Radio Filadelﬁa sender nå hver ukedag fra kl 07-14 og kl 18-20. I helgen
sender Radio Filadelﬁa fra 07 til 20.
KRISTENT RADIOFORUM NR 16, ÅRGANG 9, 2010
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STYRET I KRISTENT RADIOFORUM

Styret i Kristent Radioforum består nå av følgende personer, fra venstre: Svein-Martin
Holt, Svein Værnes, Per Danielsen, Arvid Lodden, Olaug Husby, Harald Endresen og
Reidun Guldhaug.
Formann:
Arvid Lodden, Nytt Liv Media,
alodden@nlm.no, mobil 996 10 547
Nestformann:
Olaug Husby, Radio Budstikka,
olhusby@online.no, mobil 952 44 168
Sekretær:
Reidun Guldhaug, Radio Øst,
reidun@radio-ost.no, mobil 934 26 503
Styremedlem, webredaktør: Svein-Martin Holt, Radio Filadelﬁa,
post@radioﬁladelﬁa.no, mobil 934 71 122
Styremedlem:
Harald Endresen, Norea Mediemisjon,
harald.endresen@norea.no, mobil 924 59 898
1. varamedlem: Per Danielsen,
nattinattiper@yahoo.no, mobil 909 27 538
2. varamedlem: Svein Værnes, Norrøna Radio,
svein.vernes@tafjordkonsern.no, mobil 915 73 490

Styret ønsker alle våre medlemmer en velsignet jul
og et godt nytt radioår i 2011.
www.radioforum.no
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Returadresse:
Kristent Radioforum, co/Svein-Martin Holt, Neversvingen 14, 3047 Drammen.
..fortsatt fra side 4

Dette innebærer at kommersiell lokalradio skal ha mulighet til å drive virksomheten med inntekter fra sponsing
og reklame i dette lokalmarkedet uten
å utfordres av nisjeradioer i samme
område. Det er på denne måten kommersiell lokalradio er gitt mulighet til
å ﬁnansiere sin forpliktelse til produksjon av lokalt innhold, en forpliktelse
nisjeradioer ikke har.
Tilsyn med bestemmelsen om inntektsbegrensninger ligger til Medietilsynet. Nisjeradiokonsesjonærer som

overlater sendetid til reklamesendinger til andre står selv ansvarlige for
at de totale inntektsbegrensningene
overholdes. Det er konsesjonæren
selv som vil være ansvarlig for å dokumentere at de begrensninger som
gjelder ikke overskrides.
– For å gjøre tilsynet effektivt tar Medietilsynet sikte på å kreve revisorbekreftet dokumentasjon fra den enkelte
nisjeradiokonsesjonær, bebuder Arve
Lindboe i Medietilsynet.

Klippet fra www.medietilsynet.no

Bli medlem i Kristent Radioforum

Besøk vår hjemmeside

Kristent Radioforum(KR) er et interessefelleskap som søker å ivareta og
fremme det kristne lokalradioarbeidets særlige behov.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer og
andre til aktivt å ta i bruk nettsidene
til Kristent Radioforum. Tips oss om
saker du vil se på nett eller i bladet.

Medlemskap er åpent for kristne
lokalradioer med egen konsesjon,
kristne radioprodusenter og sendergrupper knyttet til andres konsesjoner, enkelpersoner og institusjoner
engasjert i kristent radioarbeid.

Hva skjer?
Er det noe i radioen som du vil dele
med andre, er det ﬁnt om du sender
noen ord til redaksjonen.
Ansvarlig redaktør, layout:
Svein-Martin Holt, tlf: 93 47 11 22
Epost: redaksjon@radioforum.no
Hjemmeside: www.radioforum.no

Trykk: Absolut Trykk AS, Drammen, tlf: 32 20 10 90

