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KRISTENT RADIOFORUMS HEIDERSPRIS 2011
Juryen for prisen har vore samansett
av Geir Magnus Nyborg, Ragnar
Sjølie og Vigleik Brekke. Nytt av året
er at ved påmelding til Kristen Radiokonferanse 2011 i Grimstad, er det
gjeve høve til å føreslå kandidat til
prisen.
Kristen Radioforum sin heiderspris
2011 går til Asbjørn Kvalbein. Juryen
har grunngjeve prisen slik:

ulike programma gjev stor meirverdi
til lokalradioen. Radioane kan tilby ein
meir komplett meny til sine lyttarar.
Kvalbein har stadig vore oppteken av
å fornya og utvikla seg, og det er ikkje
verst å vera nytenkjande og kreativ i
ein alder av 67 år. Han har makta å
knyta radiomediet saman med andre
format på web og i skrift. I dag er han
kanskje mest kjent som Web-pastoren.
Kvalbein har ein heilt unik produksjonskapasitet og lagar program med
svært godt og variert innhald. Han har
til nå laga meir enn 700 eksemplar av
ﬂeire av seriane sine, dette tilsvarar
to år med daglege sendingar. I tillegg
er han ein svært etterspurt talar.

Asbjørn Kvalbein er en markert pioner i lokalradiosektoren. Han var ideskapar og første rektor på Mediehøgskolen Gimlekollen. Det var i hans
periode som rektor at radioeventyret
i Noreg tok til. Gimlekollen Radio
var ein av dei første lokalradioane
på lufta, den 14. februar 1982. Med
dette starta eit stort lokalradiokapittel i Kristiansand. Han var også leiar
av Norea Radio i den tida, og Norea
starta tidleg med å knyta lokalradioar
saman gjennom ulike program.
Kvalbein er ein av dei som er mest å
høyra på kristne lokalradioer i Noreg.
Han arbeider med ulike format. Dette
er ikkje typisk lokale format, men dei
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Dei siste åra har Asbjørn Kvalbein
hatt eit stort ansvar for Norea Radio
Oslo. Han har i stor grad drive radioen ut frå sitt eige kontor på Fjellhaug.
Det har på denne måten vore mogleg
å ha ein kristen radio på lufta i vår
største lokalradiomarknad.
Vigleik Brekke

STOFF TIL NESTE
NUMMER
Vi etterlyser stoff og bilder til neste
nummer. Har du noe stoff, send det
til bladet. Kan vi få ut et nytt nummer
våren 2012? Jubileum, programinfo,
alt som kan være nyttig for andre.

www.radioforum.no
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LEDEREN HAR ORDET

Takk for sist til deg som var med på
Radiokonferansen i Grimstad 12 – 14
august.
Vi ﬁkk en ﬂott helg ved og i den sørlandske skjærgården.
Til deg som ikke kom denne gang av
en eller annen grunn så håper jeg du
blir å se om 2 år.
Hvor det blir i landet får du vite i neste
nummer av bladet.
Jeg leste i en brosjyre at dagens radiolyttere ønsker å høre radio der de
er, med store krav til innhold og med
god lyd.
Vi som arbeider i de kristne lokalradioene har en mulighet til å være med
å gi lytterne det beste budskapet.
Det er viktig at vi legger vekt på å ha
kvalitet på innholdet, en lyttervennlig

radio.
Tenk på den muligheten vi har til å nå
de som aldri er å se i en kirke eller
annen forsamling.
Mange lytter på radio i bilen, på kjøkkenet, i senga eller hvor det måtte
være.
Hvordan nå ut til nye lyttere, samtidig
som vi skal ta vare på de trofaste
lytterne? Dette er noe som opptar
mange som arbeider med å lage
radioprogrammer.
Kom gjerne med forslag.
Lykke til hver især med radioarbeidet
i tida framover.
Vi ønsker alle våre medlemmer en
god adventstid.
Olaug Husby
Leder

TAKK TIL ARVID LODDEN
Styret for Kristent Radioforum som ble valgt
på årsmøtet ved Konferansen i Grimstad har
hatt sitt første møte og
konstituert seg.Vi savnet
Arvid Lodden.
Arvid Lodden gikk ut av
styret etter å ha vært
med i 8 år, de siste 4 år
som leder.
Arvid hadde et engasjement for den kristne
lokalradioen, han fulgte
med hva som var oppe
i tiden når det gjaldt
lokalradioen og ville
www.radioforum.no

ﬁnne de beste løsningene. Han søkte råd og
informasjon der det var
mulig å hente noe. Han
var alltid godt forberedt
til styremøtene, og var

lyttende til de andre
medlemmene sine
meninger.
Vi vil takke Arvid
Lodden for tålmodighet og utholdenhet
i dette arbeidet og
ønske han Guds
velsignelse i den
nye jobben som
adminstrasjonsleder i NLM Region
Sørvest.
For styret,
Olaug Husby
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KRISTENT RADIOFORUMS LANDSMØTE I GRIMSTAD 12.-14. AUGUST, 2011.

Vi var samlet til landsmøte i Grimstad 12.-14. august, 2011, på den naturskjønne Bibelskolen i Grimstad, ei perle med strandlinje og fantastisk
god mat fra eget kjøkken.
Her følger referat og noen bilder fra konferansen.
Kristent Radioforums Landsmøte
2011 samlet deltagere fra 17 lokalradioer i idylliske omgivelser på Grimstad Bibelskole.

Landsmøtet startet 12. august , med
et rikholdig program og ble avsluttet
14. august med årsmøte og valg.
Faglige og sosiale innslag i en ﬁn
variasjon sammen med et ﬂott vær
gjorde at det ble et vellykket arrangement.
Man skulle naturligvis ønsket at
langt ﬂere av medlemsradioene fant
vegen til dette viktige faglige forum
som holdes annet hvert år. Det er en
ﬁn anledning til inspirasjon, kollegialt samvær og ikke minst å knytte
kontakter.
Fra programmet kan nevnes Hans
Petter Jacobsen fra NRK som viste
eksempel på programinnslag.

Hans Petter Jacobsen fra NRK.
KRISTENT RADIOFORUM NR 17, ÅRGANG 10, 2011

Lars Dahle som er rektor ved Gimlewww.radioforum.no
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Gruppen Salmeklang deltok med en ﬂott konsert.

kollen, hadde temaet ”Hvordan forme
et budskap på radio til vår kultur i
dag”,
Et annet viktig tema for lokalradioene,
som vil få fokus fremover er utviklingen av DAB-sendernettet, -et tema
som ble godt belyst både fra Norsk
Lokalradioforbund og fra Post og
Teletilsynets representanter.
Medietilsynet er en trofast aktør på
radiokonferansene, og som også
denne gangen deltok med orientering.
Den sosiale delen startet med en
innlevende fremføring av Terje Vigen,
ypperlig utført av sogneprest Tom
Martin Berntsen. Fremføringen
foregikk på stranden i naturens egne
kulisser.
Første kvelden ble avsluttet med ﬂott
sang av Ingebjørg Berstad Torp, som
tok frem salmer spesielt fra Telemark.
Fortsetter på side 12.
www.radioforum.no

Tom Martin Berntsen fremfører Terje Vigen.
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SATS ELLER FORSVINN
Det var valget som Budstikka Media
BA sto ovenfor. Legg ned eller gå videre. De valgte å gå videre og satset
kr 850.000 på å bygge opp nytt studio
og kjøpe nytt teknisk utstyr.
Radioen er delt i en livssynsradio,
Budstikka Radio Trøndelag, og en
allmennradio, Radio Midt-Trøndelag.
Denne storsatsingen er gjort for at
Budstikka Radio Trøndelag ønsker å
fortsette å formidle det beste budskapet, frelsen i Jesus Kristus.
I tillegg til nytt teknisk utstyr, har det

også vært gjort mye på radioens proﬁl, bla. har det vært brukt kr 6.000 på
nye jingler. Radio Adressa er også på
lufta igjen og leier sendetid fra Budstikka Media BA. Dermed tilføres det
også inntekter til Budstikka Media BA.
Dette forteller redaktør Kjell Kolbræk
til oss på radiokonferansen. Han har
også med seg noen bilder som vi har
tatt med i bladet.

REKORD-RESPONS
Det ble rekordresultat i årets utgave
av RESPONS i Gimlekollen Radio
(Gimra) i Kristiansand. Inkludert forhåndsgaver ble det notert 891.650
kroner etter at siste aksjonstime på
lufta var avsluttet torsdag 22. september. Dermed ble fjorårets resultat
slått. Innsamlingsmålet i år var – som
i fjor – 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 inn mot Nord-Korea.
Næringslivet støttet opp om aksjonen
i år med totalt 150.000 kroner eksklusiv mva. Resten er gaver fra radioens
lyttere.
Kai-Steinar Vangen.

Tre av programlederne fra en RESPONS-stab på hele 37 personer. F.v. Jostein Sæth, Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og Øystein Sødal. (Foto: Gimra)
KRISTENT RADIOFORUM NR 17, ÅRGANG 10, 2011
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Bilde over: Tekniker Johan Storsve i studio A,
et kombinert tekniker rom og selvkjørstudio.
Øverst til høyre: Kjell Kolbrek på kontoret.
Til høyre: Steinar Kringen og Helge Bye i
studio B.

Bilde over og til venstre: Tekniske
installasjoner i teknisk rom.

www.radioforum.no
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PROGRAMPRODUSENTER
Det ﬁnnes ﬂere programprodusenter som den enkelte lokalradio kan få
programmer fra. I denne utgaven av bladet presenterer vi 2 produsenter,
Radio Filadelﬁa og Gimlekollen Radio, begge fra Kristiansand. Du ﬁnner
en liste med ﬂere produsenter på forumets hjemmeside og redaksjonen
oppfordrer medlemmene til å benytte seg av denne muligheten.
Vi deler gjerne informasjonen de har sendt oss med deg:
GRATIS RADIOPROGRAMMER FRA RADIO FILADELFIA I KRISTIANSAND
.
Radio Filadelﬁa i Kristiansand har nå et nytt og spennende tilbud til alle lokalradioer. Vi lanserer en ny
programbank der mange av våre radioprogrammer
og serier ligger til gratis nedlasting og bruk for andre
radiostasjoner.
Vi har lenge ønsket å gjøre programmene våre mer tilgjengelige, og håper
du vil lytte til noen smakebiter av det
vi har å tilby.
Litt om oss:
Radio Filadelﬁa i Kristiansand har
sendt på FM 101,2 Mhz i Kristiansandsområdet siden 1987, og er
heleid av Filadelﬁamenigheten i
Kristiansand. Sendingene kan også
lyttes til på webradio og adressen dit
er www.ﬁladelﬁakristiansand.no
Også de ﬂeste av våre radioprogrammer ligger gratis ute på våre nettsider
for lytting og kopiering til privat bruk.
Programmene som nå gjøres tilgjengelig for radiostasjonene er i høy
kvalitet lydmessig og inneholder også
musikk.
Vi sender ca. 54 timer i uken, og har
daglige direktesendinger og varierte
programmer.
Mange frivillige bidrar i tillegg til at
vi er 5 ansatte på totalt 3,1 årsverk.
KRISTENT RADIOFORUM NR 17, ÅRGANG 10, 2011

Alle våre programmer er kristne. Vår
visjon er å spre evangeliet om Jesus,
og være en oase for vårt land.
Programbanken er til gratis bruk for
lokalradioer i Norge. Vi har ulike
programserier med undervisning,
bibelstudier, vitnesbyrd og musikkprogrammer. Produksjonene har en
lengde fra 15 sekunder til 1 time, de
ﬂeste seriene ligger på ca. 25 minutter.
I hver mappe ﬁnnes en tekstﬁl og
bilde ﬁl(er) knyttet til den aktuelle programserie for bruk for til promotering.
Programbanken vokser med nye
programmer fra uke til uke.
Last ned fra internett
Ønsker du å benytte deg av dette
tilbudet? Bruk et FTP program og last
programmene ned fra internett.
Se FTP informasjon på neste side for
å laste ned programmene fra internett.
www.radioforum.no
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Noen av staben i Radio Filadelﬁa,
Kristiansand:
Fra venstre: Morten Marius Larsen
(medarbeider), Wiggo Skagestad
(redaktør og pastor), Terje Tveit
(medieutvikler og teknisk ansvarlig), Ole Martin Haukedal (Tekniker), Margrethe Tveit (daglig leder),
Oddvar Isachsen (programleder),
Michel Andreas Rivas (programleder)

Programnavn
Antall Tid maks Nye opptak kommer
Bibeldrops
71
03:09 Ja
Brunsj
89
29:00 Ja
Bønnens Verden
16
21:19 Nei – Ferdig serie
De Åndelige Nådegaver
8
28:18 Nei – Ferdig serie
Du Er Aldri Alene
18
29:13 Nei – Ferdig serie
Et Hvilested
22
27:56 Nei – Ferdig serie
Et Spennende Liv
63
34:13 Ja
Fra Evighet Til Evighet
15
30:25 Nei – Ferdig serie
Før og Etter
19
29:07 Nei – Ferdig serie
Gospeltrain
96 01:03:10 Ja
Han Bærer Deg
18
28:22 Ja
HomeComing Radio m/Jan Arvid Nygård 51
31:08 Nei – Ferdig serie
HomeComing Radio m/M. og R. Sørensen 51
32:37 Ja
Klangohalvtimen
14
29:51 Nei – Ferdig serie
Lys Over Ordet – Juleversjon
3
30:22 Nei – Ferdig serie
Lys Over Ordet – Filipperbrevet
16
30:26 Nei – Ferdig serie
Lys Over Ordet 85
32:49 Nei – Ferdig serie
Medvandrer
40
30:01 Ja
Når Gud Griper Inn
39
31:23 Nei – Ferdig serie
Når Himmel Møter Jord
20
30:33 Nei – Ferdig serie
Påskeandakter med Kjell Haltorp
10
05:07 Nei – Ferdig serie
FTP informasjon
URL: 212.4.46.106, brukernavn: Radio, passordet er: Filadelﬁa
Port: 1021 (ikke 21 som er standard i FTP programmer)
Her kan du høre to programmer i hver serie. Ønsker du å sende noen
av seriene, får du eget brukernavn og passord ved å sende en mail til:
media@ﬁlakrs.no
www.radioforum.no
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GRATIS PROGRAMTILBUD FRA GIMLEKOLLEN RADIO I KRISTIANSAND
Programmet syv-te-ni tilbys gratis
til lokalradioer.
Morgensendingen syv-te-ni sendes
direkte mandag-fredag klokken 0709 året rundt. Pr. i dag er syv-te-ni
en samsending mellom Gimlekollen
Radio i Kristiansand, Nytt Liv Media i
Stavanger, Norrøna Radio i Ålesund
og Norea Radio Trondheim.
I syv-te-ni møter du hyggelige morgenverter, som ønsker å gi deg en
god start på dagen. Morgenvertene
byr på iørefallende kristen musikk
beregnet på målgruppen 30-50. I
tillegg kommer reportasjer og intervjuer fra kristenlivet, studiostikk med
korte meldinger fra kristne nettsteder,
oppmerksomheter og oppmuntringer fra webpastor Asbjørn Kvalbein
og allmenne nyheter hver halvtime.
Disse leveres av Radionyhetene.

Et klart alternativ til kommersielle
og allmenne morgensendinger i ditt
distrikt vil syv-te-ni kunne være. Det
direktesendte morgenprogrammet
kan også være et aktuelt alternativ for
lokalradioer som nå sender musikkﬂater eller innspilte programmer mandag-fredag mellom klokken 07 og 09.
Sjekk nettradioen på gimra.no, nyttlivmedia.no eller norronaradio.no. Her
kan du høre syv-te-ni. I tillegg sendes
syv-te-ni på FM i ovennevnte byer
med omkringliggende kommuner.
Det er enkelt å kople seg til datasystemet som gjør at din radio kan ta
inn syv-te-ni automatisk og direkte
uten at du trenger å være til stede i
radioen i en tidlig morgenstund.
For mer informasjon; ring Kai-Steinar Vangen i Gimlekollen Radio på
38 14 50 35 eller 950 59 845.

Morgensendingen syv-te-ni er nylig også kommet på facebook.
KRISTENT RADIOFORUM NR 17, ÅRGANG 10, 2011
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STYRET I KRISTENT RADIOFORUM

Styret i Kristent Radioforum består nå av følgende personer, fra venstre: Svein
Værnes, Jostein Sæth, Svein-Martin Holt, Ivar Eiken, Olaug Husby, Per Danielsen og
Reidun Guldhaug.
Formann:

Olaug Husby, Radio Budstikka,
olhusby@online.no, mobil 952 44 168
Nestformann:
Svein Værnes, Norrøna Radio,
svein.vernes@tafjordkonsern.no, mobil 915 73 490
Sekretær:
Reidun Guldhaug, Radio Øst,
reidun@radio-ost.no, mobil 934 26 503
Styremedlem:
Jostein Sæth, Norea Mediemisjon,
jsaeth@norea.no, mobil 474 85 520
Styremedlem, webredaktør: Svein-Martin Holt, Radio Filadelﬁa,
post@radioﬁladelﬁa.no, mobil 934 71 122
1. varamedlem: Ivar Eiken, Nytt Liv Media, ieiken@nyttlivmedia.no, mobil 919 15 121
2. varamedlem: Per Danielsen, Radio 5 Indre Østfold,
nattinattiper@yahoo.no, mobil 909 27 538

Styret ønsker alle våre medlemmer en velsignet jul
og et godt nytt radioår i 2012.
www.radioforum.no
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Returadresse:
Kristent Radioforum, co/Svein-Martin Holt, Neversvingen 14, 3047 Drammen.
..fortsatt fra side 5

Programmet inneholdt også en trivelig skjærgårdscruise utenfor Grimstad.
Festmiddagen lørdag kveld med
utdeling av Radioforums hederspris,
som denne gangen gikk til Asbjørn
Kvalbein.
Den etterfølgende konserten med
gruppen ”Salmeklang” viste hvordan
gamle salmetekster kan presenteres i
ny musikalsk drakt.
Årsmøtet søndag medførte valg av
nytt styre, og der styreformann Arvid
Lodden takket for seg.

Styret skal konstituere seg senere i
høst.
Totalt sett et vellykket Landsmøte.
Svein Værnes
STØTTE TIL KONFERANSEDELTAGERE
Vi har søkt om reisestøtte til konferansedeltagere i Grimstad, men pga en
misforståelse har søknaden dessverre
blitt sendt inn for sent til Medietilsynet.
Det er søkt på nytt, men det er mulig
at vi ikke får noen støtte. Mer informasjon vil bli gitt så snart vi vet noe mer i
begynnelsen av 2012.

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

