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Håpets fred – Avsides
Betraktninger av Åge Philip Eriksen
Jesu disipler må
ha vært noen
raringer. Tenk de
forstod ikke hvor
nødvendig det var
å hvile eller å
lade batteriene.
Så Jesus måtte ta
dem med seg
avsides bort fra
folket for å lære
dem nettopp det å ”fylle opp” når de
var i ferd med å gå tomme. Jammen
godt at vi opplyste og kristne nordmenn
ikke har de samme problemene i dag!
Dette er vi nemlig gode på. Vi setter av
tid hver eneste dag. Ja, kanskje ikke
hver eneste dag. Men det blir fryktelig
ofte i hvert fall. Tid til bibelstudie eller
– om vi ikke studerer så mye, så leser
vi i hvert fall i andaktsboka og ber en
bønn. Vi har mange gode plasser hvor
vi finner ro til dette. I hjemmet, på
arbeidsplassen, i bilen eller andre
steder. Avsides betyr jo ikke at vi
nødvendigvis må gå opp på fjellet eller
ut i skogen eller hvor det måtte være.
Men vent litt – hva var det Jesus
egentlig gjorde?
Han satte seg ikke ned mitt i
folkemengden og sa: ”Sorry gutter,
men nå har jeg satt meg avsides og
trenger 5 minutter for meg sjøl til å lade
batteriene. Vi snakkes om 5 minutter.”
Nei, han gjorde ikke det. Jesus gikk
bort fra folkemengden. Noen ganger
sammen med disiplene for at de skulle

få hvile seg. Men noen ganger gikk han
bort helt alene. Jeg trodde jeg var god
på dette. Helt til det sa STOPP! Og jeg
ikke hadde noe annet valg enn å gå
avsides, sammen med Jesus og en
sjelesørger.
Min
avsidesliggende
plass
ble
Sjelesorginstituttet på Modum. Jeg har
fått være her 3 ganger de siste 3 åra. Og
i dag sitter jeg her igjen. Ikke fordi at
jeg føler meg så vanvittig utbrent, eller
uttømt som er et rettere ord. Men fordi
det var noen som hadde sett viktigheten
i dette, og fikk det inn i min
arbeidsavtale
med
Sarpsborg
Baptistmenighet. Men like fullt. Det
var godt å komme avsides denne uka
også.
Å sitte ute i skogen i det fine vårværet å
høre fuglene kvitre. Nyte stillheten som
bare blir avbrutt av en bonde litt unna
som har startet våronn. Men det gjør
ikke noe. Jeg sitter her – midt i Guds
skaperverk,
naturen.
Jeg
hører
fremdeles fuglen som synger. Rett
borte i dammen så legger jeg merke til
en frosk som iherdig flørter med en
annen frosk. Og prøver med sine lyder
å tiltrekke seg oppmerksomheten. Så
godt det er å bare sitte her og nyte livet!
– Tenke seg til, en frosk kan bli et
vakkert skue da. Til og med den lille
ormen som kryper over stien blir
gjenstand for min oppmerksomhet. Jeg
liker den ikke, men her, midt ute i
naturen møter Gud meg med sin fred.
forts. s. 16
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Lederen har ordet
Jeg sitter her på mitt kontor og hører
ønskekonserten på Radio Øst, hvor
sangen ”Navnet Jesus blekner aldri”
lyder i bakgrunnen. En fantastisk
sang, som er like aktuell i dag som
den var når den ble skrevet i 1923.
Det er dette som også vi skal fortelle
våre lyttere i sang og tale i dag. Det
var dette som var drivkraften da vi
startet opp i våre radioer. At
mennesker måtte få høre evangeliet
inn i sin hverdag der de var, enten det
var på jobb, hjemme i sin stue eller
når de satt i sin bil.
De første entusiastene har i disse
dager fått markere sitt 25-års
jubileum. Vi gratulerer Gimra og
andre som har grunn til å feire.
Det er ikke få mennesker som har fått
sitte ved radioapparatet og hørt seg
frelst. Vi tror også mange har blitt
bevart i troen på sin frelser. Det
kommer å bli underlig den dagen
Herren kaller oss hjem, å få møte de
igjen. Jeg tror det er mange.
Vi vil på vår radiokonferanse i august
ta for oss en del temaer som går
akkurat på dette med budskapet, både
det å presentere det og hva vi bruker
som effekter for å bygge opp – eller
rive ned.
Radiokonferansen er også et årsmøte.
Hvor vi skal drøfte arbeidet til
Kristent Radioforum, velge nye
styremedlemmer og leder.
Undertegnede håper nå på avløsning.
Vi trenger nye og yngre krefter. Vår

nestleder, Eva Hilde Murvold, stiller
ikke til gjenvalg. Hun slutter i Radio
Sentrum i Trondheim. Vi kommer til
å savne deg! Eva har mye av æren
sammen med Geir Øynes for det
flotte bladet vårt.
Vi trenger forslag på gode kandidater.
Forhåpentligvis har vi da også fått
fornyet tillit hos Medietilsynet, slik at
vi kan starte på ny frisk i januar 2008.
Vi ønsker på konferansen å gi ny glød
til hver enkelt. Derfor er det svært
viktig at du kommer.
Da sees vi i Stavanger!

Nils-Gunnar Haraldseid
Leder i Kristent Radioforum
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Over til nyhetene
Ny konsesjonsrunde i år?
Vi venter alle i spenning på at søknadspapirene for ny konsesjonstildeling fra
Medietilsynet skal dumpe ned i postkassen vår. Tidligere har det vært sagt at
utlysningen skulle skje i løpet av vinteren. Enn så lenge har dette latt vente på seg,
og nå har vinter blitt vår. På www.lokalradio.no skriver daglig leder i Norsk
Lokalradioforbund, Erik
Fagernæs, at
magefølelsen sier det
trolig blir nok en
utsettelse.

Forbundet har rettet en henvendelse til KKD (Kirke- og kulturdepartementet) og
anmodet om en fremdriftsplan for utlysning av ny konsesjonsrunde for lokalradio. I
et brev i forbindelse med høringen om innføring av vederlag for
lokalradiokonsesjoner skriver departementet at man vil foreta utlysningen i løpet
av vinteren. Nå er vinteren snart over, og så langt har det ikke skjedd mye, sier
Fagernæs til Lokalradio.no
Medietilsynet har utarbeidet nye forskrifter for kringkasting som skal ligge til
grunn for ny søknadsrunde. Søkerne må jo kjenne til vilkårene som foreligger på
søknadstidspunktet. Denne forskriften skal også ut på høring før den kan vedtas
og minimum høringstid er seks uker. Når denne forskriften fortsatt ikke er ute til
høring, betyr det at det går langt ut på våren, - for ikke å si sommeren, før det kan
bli noen søknadsfrist. Søknader skal deretter behandles i Medietilsynet, og det skal
gis rom for klagebehandling. Ting tar tid.
I ettertid kan man nevne at du nå kan gå inn på www.lokalradio.no og lese hvordan
dette gikk.
lokalradio.no/EHM

Konsesjonsvederlag
Kristent Radioforum sier et klart nei til
konsesjonsvederlag for lokalradioer.
Leder i Kristent Radioforum, Nils
Gunnar Haraldseid sier forumet med
dette støtter Norsk Lokalradioforbund i
deres høringsuttalelse der de tar til orde
for likebehandling av lokale medier.
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- Lokalradioene har de senere årene
mistet inntekter til blant annet internett,
sier
Haraldseid
til
Norsk
Lokalradioforbunds nettsider. Han
mener mangfoldet og ytringsadgangen
trues
ved
innføring
av
konsesjonsvederlag.

Mer om konsesjonsvederlag ifølge lokalradio.no
Radiosjef
Øyvind
Vasaasen i NRK skriver i
sitt innlegg i Dagbladet
14. mars at han er
bekymret
for
de
innholdsmessige
konsekvensene ved at
kulturminister
Trond
Giske vurderer å innføre
en konsesjonsavgift for
lokalradioene i Norge. Da
kan jeg trøste Vasaasen
med
at
vi
i
lokalradiobransjen
er
enda mer bekymret over
departementets
planer
enn hva han er.
NRKs radiosjef skriver
blant annet følgende:
”Det er ikke så morsomt
å vinne en fotballkamp
når det andre laget ikke
får stille med fullt lag. Vi
har
relativt
gode
rammevilkår
og
vet
omtrent hva vi har å
bruke på radio fra år til
år. Men situasjonen er
ikke like god for aktørene
rundt
oss.
Jeg
er
bekymret
for
at
konsekvensen kan bli et
dårligere radiotilbud i
Norge ved at penger blir
brukt
til
å
betale
konsesjonsavgifter
i
stedet for å lage gode
programmer”.
Norsk Lokalradioforbund
har gjennom lang tid

prøvd
å
overbevise
departementet
om
nettopp de konsekvenser
som
Vasaasen
her
berører.
Å
få
departementet til å forstå
dette, er imidlertid en
meget stor utfordring.
Vi i lokalradiobransjen
synes derfor det er svært
trist når departementet nå
ønsker å innføre en
konsesjonsavgift som vil
bety at lokalradioene må
redusere
sine
innholdskostnader
ytterligere. Dette vil gi
mindre mangfold og
pluralisme i de lokale
mediemarkedene.
Det
som
Vasaasen
analyserer i sitt innlegg,
er først og fremst det
nasjonale
mediemarkedet. Og her
er det viktig å påpeke at
lokalradioene må ses i
sammenheng med sine
korrekte og respektive
markeder,
nemlig
lokalmarkedene.
Samtidig vil det å innføre
en
avgift
som
et
mediepolitisk
virkemiddel rettet mot en
total
radiobransje
underbygge
konkurransevridningen
mellom radio og andre

kanaler som internett,
papiraviser med flere.
Lokalradioene henvender
seg rent lokalt – både i
forhold til lyttere og
annonsører. I så måte er
det lokalavisene som er
lokalradioenes
største
konkurrenter.
Og mens lokalavisene får
bistand fra den norske
stat i form av momsfritak
og pressestøtte, ønsker
departementet å straffe
lokalradioene. Dette vil
skape
en
ytterligere
konkurransevridning i de
lokale mediemarkedene.
Norsk Lokalradioforbund
ønsker og sloss for
kvalitet og godt innhold.
Også derfor ønsker Norsk
Lokalradioforbund
å
sikre
lokalradiostasjonene 39
FM-frekvenser for å
bygge gode og kvalitative
sendenett
for
både
stasjoner og lyttere i de
lokale markedene.
Men det er jammen ikke
lett når departementet
skaper
klasseskiller
mellom mediekanaler. Da
får nemlig heller ikke
Vasaasen og NRK den
konkurransen de selv
etterlyser!

Bente Klemetsdal, www.lokalradio.no
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Velkommen til Stavanger!
Du har vel satt av dagene 10. – 12. august? Da er du hjertelig velkommen til
Kristen Radioforum sin landskonferanse på Solborg Folkehøgskole i Stavanger.
Du blir ikke alene: Rune Larsen kommer, han Innante og
Sjur kommer…. Mer røper vi ikke i denne omgang. Resten
forblir en hemmelighet til programmet kommer like over
påske. Alt skulle ligge til rette for en inspirerende og flott
konferansehelg i Norges oljehovedstad.
Å få med de ansatte og frivillige i din
lokalradio vil være en god
investering for arbeidet fremover!
Velkommen skal du være!
Beste hilsen Arvid Lodden
Redaktør i Nytt Liv Media (vertsradio for konferansen)

Han Innante

Det blir kjempefine omgivelser på Solborg Folkehøgskole der konferansen holdes i august.
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Prisutdeling på konferansen!
Som nevnt i forrige utgave av bladet
fra Kristent Radioforum, har styret i
radioforumet tatt initiativ til å dele ut
en hederspris til noen i våre
medlemsrekker. Prisen er ment som
en anerkjennelse av godt arbeid, og
vil deles ut på konferansen på
Solborg folkehøgskole 10.-12. august.
Prisvinneren vil i tillegg til heder og
ære motta et flott trofè.
Det er nå nedsatt en egen jury som
skal plukke ut en god kandidat.
Juryen består
av:
Asbjørn
Kvalbein,
leder
(nå
prosjektmedarbeider i
Norea
Mediemisjon,
mangeårig
forlagsredaktør
i
Lunde Forlag og gründer av
Gimlekollen Medieskole)
Geir
Magnus
Nygård
(generalsekretær i Familie og Medier)
Ragnar Sjølie (gründer TV Inter)
Prisen deles ut etter statuttene som
ble trykket i forrige utgave av
Kristent Radioforums medlemsblad.
Juryformann
Asbjørn
Kvalbein
etterlyser nå forslag på kandidater til
hedersprisen.
Har det strømmet på med forslag til
kandidater?
Nei, jeg kan ikke si jeg har fått et
eneste forslag, men jeg er absolutt
åpen for å få det. Mail: akv@norea.no

Hva synes du om at en fra
medlemsrekkene
til
Kristent
Radioforum bør hedres med en pris?
Det er en god tanke at vi hedrer
hverandre. Bibelen sier at vi skal
konkurrere i å gi hverandre mest
mulig heder og ros og oppmuntring.
Så her er noe fint og viktig. Og i
massemedier har jeg mer tro på
innsats over langs enn kortvarige
prosjekter. Så kan vi oppmuntre noen
til å stå på litt til, er det bra.
Du har selv vært gründer og jobbet
innen kristent mediearbeid i flere tiår.
Har du selv kontakter fra ditt arbeid
du ser har gjort seg fortjent til en slik
pris?
Prisutdelinger er ganske utradisjonelt
i kristne sammenhenger.
Har du noen teori på hvorfor vi er så
lite flinke på å gi hverandre
anerkjennelse?
Jada. Jeg kan telle dem på flere
hender. Men juryen må komme til en
samlet avgjørelse, og det er neppe
klokt om vi hedrer mer enn en om
gangen.
Kanskje
er
et
misforstått
ydmykhetsideal blitt så dominerende
at vi er redde for at hvis vi hedrer
noen, kan de bli "høye på pæra"?
Men de fleste opplever at det er mye
som kan ta motet fra oss, så et
kirsebær på toppen av iskremen
smaker veldig godt av og til.
Hypotetisk; tror du en pris fra
Kristent Radioforum betyr noe?
Ja, det tror jeg.
EHM
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Statutter for Kristent Radioforums hederspris
1. Prisen er en påskjønnelse til personer, radiostasjoner eller
andre som har gjort en særlig innsats for å fremme den kristne
lokalradioens rolle og betydning i samfunnet.
2. Prisen kan tildeles for engasjement over tid, for
situasjonsbetinget innsats, eller en kombinasjon av disse.
3. Prisen deles ut i forbindelse med Kristent Radioforums
konferanse annenhvert år.
4. Styret i Kristent Radioforum nedsetter en jury som foretar
utvelgelse. Juryen skal være etablert seks måneder før mulig
prisutdeling. Juryen konstituerer seg selv.
5. Kandidater til Kristent Radioforums hederspris kan foreslås
av styret, medlemmer eller andre. Forslag skal være skriftlig
og begrunnet, og juryen i hende åtte uker før konferansen.

Smånytt
Ny spalte
Vi lanserer en ny spalte i vårt medlemsblad denne gangen. På markedsplassen kan
du finne programmer du kan bruke i din radio, eller du kan tilby
programmer/programserier du tror andre kan ha glede av. På den måten kan vi
hjelpe hverandre å lage innholdsrike og gode sendinger. Vi tar også imot annonser
for kjøp/salg av utstyr.
Har du noe du gjerne vil ha med på markedsplassen? Send en e-post til:
geiroy@start.no eller eva.hilde.murvold@t-a.no

Støtte fra Medietilsynet
Radio DSF jubler etter å ha mottatt 300.000 kroner fra Medietilsynet.
Samemisjonens radio i Karasjok hadde søkt om støtte til flere ulike prosjekter, og
Medietilsynet var tydeligvis fornøyd med søknaden. 100.000 kroner av potten skal
gå til bygging av eget sendernett. De resterende 200.000 kronene skal fordeles på
produksjon av samiske helseprogrammer, og kursing av andaktsholdere. Radio
DSF leverer andakter til NRK Sàmiradio. (Kilde: samemisjonen.no)
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Overskudd
Radio Gnisten i Bergen fikk et fint overskudd på 30.000 kroner i 2006. Daglig
leder Bjørn Steinar Haugland forklarer de la ned sitt tidligere radioblad, og sendte
istedet ut brev til sine kontakter. Med giro, selvfølgelig. Dette ga langt bedre
respons enn bladet gjorde. Radioen fikk ca. 100.000 kroner mer i gaver gjennom
henvendelse i brevform, og sørget for plussen i regnskapet.

Bursdagsfeiring
14. februar kunne Gimlekollen Radio i Kristiansand sprette bursdagskake. Det var
på dagen 25 år siden radioens første sending gikk på lufta. De var da en av landets
to første lokalradioer som brøt kringkastingsmonopolet.

Mer bursdagsfeiring
Nytt Liv Media i Stavanger kan også feire 25 årsjubileum. 16. mars var
bursdagen, dagen etter at de avsluttet en to dager lang Respons med over 700.000
kroner i innsamlingsresultat. Vi dobbelt-gratulerer!

NLR
Norsk
Lokalradioforbunds
Landskonferanse i Kristiansand
ble avviklet 11.-13. mai.
Ordføreren i Sørlandskommunen var
booket til å åpne konferansen, i
tillegg
var
det
kompetente
bidragsytere fra mange ulike hold.
Sørlandsartisten Erik Faber stod på
gjestelisten blant underholderne.
Lokalradioforbundet
fortalte
at
økonomi ville bli den store
overskriften
for
årets

Landskonferanse, og at flere radioer
ville være med og fortelle hvordan
de gjør det. Blant bidragsyterne var
Kystradioen
i
Bergen
og
Gimlekollen Radio i Kristiansand.
Dette var noe av forhåndsomtalen
om denne konferansen.
Hva som foregikk og som ble
behandlet kan du lese mer om på
NLR´s
hjemmeside
www.lokalradio.no, blant annet om
ny konsesjonsperiode med utsatt
søknadsfrist.
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Ros
Vigleik Brekke, redaktøren i Kystradioen og styremedlem i Norsk
Lokalradioforbund mener det siste bladet fra Kristent Radioforum, som kom ut
med ny layout og nytt format, var det beste bladet noengang fra radioforumet.
Redaksjonen takker for den hyggelige tilbakemeldingen, og tar gjerne imot mer av
den sorten!

Skjer det noe hos deg?
Skjer det ting i din radio som andre bør få vite? Vi hører gjerne fra deg, send en epost til geiroy@start.no

Kristen Radiokonferanse 2007
Husk Kristen Radioforums konferanse på Solborg folkehøgskole i Stavanger, 10.12.08.07. Programmet for konferansen går i disse dager ut til lokalradioene og
andre aktuelle mottagere. Se forøvrig egen invitasjon annet sted i dette bladet. Sett
av helga allerede nå! Her kan du finne mer informasjon om Solborg:
www.solborg.fhs.no

Konferanse med valg av nytt styre
På Kristent Radioforums konferanse i
Stavanger i august skal det være valg
av nytt styre. I lederen leser du at
Nils-Gunnar Haraldseid ikke ønsker
en ny periode som styreleder. Det har
vi forståelse for. Nils-Gunnar har nå
sittet som styreleder i to år, og før det
så mange år i styret som styremedlem
som han ikke klarer å telle. I tillegg
har
han
hatt
verv
i
Lokalradioforbundet i årevis. Vi
skjønner at det har blitt mange møter,
og at han synes det er tid for
avløsning. Vi er imidlertid veldig
glade for at vår nåværende leder kan
tenke seg å fortsette i styret for KR,
som styremedlem. Det vil bety en
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videreføring av viktig erfaring og
kunnskap.
Uansett vil vi rette en varm takk til
Nils-Gunnar for god, stor og tålmodig
innsats, både som leder og gjennom
annet arbeid som har hatt viktig
betydning
for
de
kristne
radiostasjonene.
I tillegg til lederposisjonen, er det
flere andre verv i styret som nå ved
valget blir "ledige".
Styret, som selv fungerer som
valgkomitè, ønsker å be personer i
våre medlemsrekker vurdere om en
slik oppgave kan være aktuell.
Arbeidet i Kristent Radioforum er en
dugnadsjobb, og det er positivt om vi
kan dele på å ta et tak.

”Sendenettet rundt”
Radio´n som gir deg no´mer!
Kontakt Radio i Sandefjord ønsker å gi sine lyttere noe mer enn
et vanlig radiotilbud. De opplever at de betjener en skjult
”radiomenighet”.
- Kontakt Radio i Sandefjord har nylig
passert 22 år som en av landets eldste
lokalradiostasjoner. Radioen har drevet
uavbrutt siden fredag 15. februar i
1985, og er Sandefjords eldste
lokalradiostasjon. Det er også den
eneste lokalradioen i Sandefjord som
har
holdt
på
uavbrutt
siden
lokalradioens oppstart i byen. Kontakt
Radio eies av pinsemenigheten Salem i
Sandefjord og har i dag sine
studiolokaler tvers over gata fra
inngangen til Salem.
Da Kontakt Radio startet i 1985 hadde
de ikke egen konsesjon, men var
tilknyttet
”paraply”-konsesjonæren
Sandefjord Nærradioforening. Kontakt
Radio begynte først å sende med egen
konsesjon den 2/10-1988, og har siden
det
hatt
egen
konsesjon
for
lokalradiodrift i Sandefjord.
Sendingene
foregikk
også
fra
foreningens studio, inntil radioen fikk
bygget eget studio i kjelleren under den
gamle
forstanderboligen
(senere
vaktmesterboligen, nå MBS-huset) tett
ved siden av Salem. Her holdt de til i
15 år og hadde sin siste sending derfra
den 27/3-2000. Da flyttet de over gata
til et leid lokale som var 3 ganger så
stort og med en betydelig større
takhøyde.

Laila Norheim i det første studioet til Kontakt
Radio, med Ivar Ramberg som gjest

Det var nemlig ikke mer enn snaut 2
meter opp til taket i det gamle studioet,
så det var nesten som om ”Himmelen
ble
åpnet”
over
hodene
på
medarbeiderne da de tok i bruk de nye
lokalene.

Ivar Arntsen, en av radioens mange telefonvakter

Kontakt Radio har i dag over 40
medarbeidere. Ansvarlig redaktør er
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Fred Karlsen og daglig leder er HansHenrik Årby.

Daglig leder Hans-Henrik Årby

Radioen har i disse årene vært drevet
på dugnadsbasis, noe den fortsatt gjør.
Inntektskildene
har
vært
gavebrevaksjoner,
loppemarkeder,
radioauksjoner, litt reklame og noe
utleie av studio, bl.a. til Sandefjord
Videregående Skole´s Medielinje.
Kontakt Radio er også for tiden
beredskapsradio
for
Sandefjord
Kommune, og er dermed utstyrt med
strømagregater slik at den kan ”gå på
lufta” i eventuelle krisesituasjoner med
f.eks. strømavbrudd. Dette gir også en
inntekt til radiodriften.
Sendingene til Kontakt Radio i løpet av
disse årene har bl.a. hatt programmer
for barn, ungdommer og pensjonister.
Det har vært sang og musikk-,
magasin-, forbønn og omsorgs-,
opplysnings-, kultur-, klassisk musikkog aktualitets-program.
Radioen hadde i en årrekke eget
barneprogram,
Glapunkt,
med
engasjerte medarbeidere og mange
lyttere. Programmet hadde bl.a. eget
Gla´punkt-krus
som
ble
tildelt
medlemmene i Gla´punkt-klubben.
Ungdommene hadde også i en del år
eget ungdomsprogram, Reflex, som
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stort sett ble drevet av ungdommene i
pinsemenigheten Salem.
Radioen
utelukket
heller
ikke
pensjonistene, som også i en periode
hadde eget program, Pensjonistradioen.
Her var det stort sett medarbeidere som
selv var pensjonister, som hadde
ansvaret for disse sendingene.
Din Ønskesang var også et
av
programtilbudet fra Kontakt Radio. Her
sendte man hilsninger og spilte sanger
som lytterne ønsket seg.
Impuls var en programserie som en tid
gikk på lufta hver onsdag kveld. Dette
var et direktesendt magasinprogram,
med mye fin sang og musikk. Her var
det også gjerne en opplesningsserie,
som radioen forøvrig har laget og sendt
flere av gjennom årene.
Kultur-hjørnet gikk på lufta hver
mandag formiddag, i samarbeid med
kulturkontoret Sandefjord Kommune.
Lørdags-Lunchen gikk en periode hver
lørdag middag. Et magasinprogram
med mye fin Country-musikk og
diverse forkynnende innslag.
Kontakt Radio har også i løpet av disse
årene være engasjert i en rekke tiltak,
slik som nødhjelpsinnsamlinger, Bibelmaraton (2 ggr.), fellesmøteaksjoner
m.m.

Liv og Odd Løymen leser fra Bibelen under
sending av Bibel-maraton

Radioen sender idag 19 timer i uka og
driver kun med frivillige medarbeidere.
Kontakt Radio har siden oppstarten lagt
vekt på også å ha en "allmén" profil.
Det betyr at vi idag har programmer
som har en strek allmén profil og som
tar Sandefjord på pulsen. Radioen
dekker bl.a. 17. mai med flere
medarbeidere i aksjon ute i byen.
Barnetoget blir også kommentert fra
begynnelse til slutt.

fra kl. 09.00 til 10.30. Kontakt Radio
har sendt denne programposten hver
søndag morgen slik at man allerede før
påsken i år hadde passert program nr.
1150 i serien.

Eva Årby leser ofte dikt i Go´morn Sandefjord

Produsent og programleder av Kontaktlunchen,
Hans Dysthe, kommenterer barnetoget 17. mai

Dette programmet inneholder ulike
innslag både av allmén og kristen
karakter. Byens prester og predikanter
har "ord for dagen". Det holdes en
konkurranse der man hver søndag
trekker ut ”Kontakt-kaka”.
Denne
kjøres ut til vinneren etter sendingen.

Bystyresendingene blir også overført på
lokalradioen i Sandefjord.

Programleder i Go´morn Sandefjord, Egil
Johansen, med Marit Stokken som gjest i det nye
studioet
Daglig leder Hans-Henrik Årby, ansv. red. Fred
Karlsen og tidl. ansv. red. Hermann Mentzoni i
Go´morn Sandefjord nr. 1040!

Et av de første programmene som ble
startet opp var Go'morn Sandefjord. Et
magasin-program som går hver søndag

Øvrige programposter for tiden er:
Førbønnsprogram annenhver søndag
kveld. Dette har man også hatt siden
siden starten, men til litt forskjellige
tider.
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Kontakt-Lunchen er et meget aktuelt og
"proft" program som går direkte på
lufta hver mandag formiddag med
aktualiteter fra byen.
Hallo Sandefjord sendes hver lørdag
formiddag. Et magasin-program med
bl.a. innslag fra Israel og mye flott
musikk.
Ut over dette finnes Klassisk Time som
produseres og sendes annenhver uke
med reprise den andre uka.

Nyeste skudd på stammen er The Blues
Supply. Dette er et program for de
bluesinteresserte, og blir laget av en
entusiast på området. Dette sendes hver
lørdag middag.

Produsent og programleder av The Blues Supply,
Jahn Forst

Produsent og programleder av Klassisk Time,
Gunnar S. Kjøll

Sanger til Glede er et program med
forskjellig kristen sang og musikk som
blir
kommentert
av
de
tre
medarbeiderne som har ansvar for
dette.
Studio Hønseboden blir produsert av en
av våre medarbeidere i hans eget
studio. (Studio Hønseboden var
opprinnelig bygget som et hønsehus,
men ble isteden innredet som
lysatudio.)
Kontakt Radio sender også Skoleradio,
et 15 min. program som blir laget av
medieelever
med
Sandefjord
Videregående Skole.
”Ord fra Jerusalem” og ”IBRA
Misjonsprogram”
er
også
på
sendeplanen til forskjellige tider.
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Kontakt Radio feiret sitt 20 årsjubileum
fredag den 11. februar 2005 med en fest
for alle nåværende og tidligere
medarbeidere. Det var sendt ut
innbydelser til i overkant av 130
personer, som i disse 20 årene har vært
innom radioen i kortere eller lengre tid.
Noen få av disse har vært med helt fra
starten av for 20 år siden. Mange av
disse 130 medarbeiderne med ektefeller
deltok på en innholdsrik fest med god
mat, prolog for anledningen, festtale,
lysbildekåseri, gratulasjonstaler, allsang
og andakt. Det ble også rikelig
anledning til å prate sammen og minnes
disse 20 årene som medarbeidere.
Søndag formiddag var det en
jubileumsgudstjeneste i Salem som ble
ledet av ansvarlig redaktør Fred
Karlsen.
Radioens første ansvarlige redaktør
Hermann Mentzoni kom med en hilsen
i møtet, og berømmet radioens daglige
leder Hans-Henrik Årby for det store
arbeidet han nedlegger for Kontakt
Radio. I innledningsordene fra Matt.10,

27 leste han om at vi skal ”rope
budskapet ut fra hustakene”.

Kontakt Radios første ansv. redaktør, Hermann
Mentzoni, var med som inspirator og
medarbeider da radioen hadde sine første
sendinger i 1985.

Hans-Henrik Årby, som er radioens
daglige leder og ”krumtapp”, fikk

overrakt blomster for lang og tro
tjeneste i Kontakt Radio.
Tidligere TV Inter-sjef Ragnar Sjølie
holdt jubileumstalen. Han pekte på
hvilken viktig oppgave en lokalradio
har for en menighet, og hvor viktig en
slik kristelig radiostasjon er for mange i
nærmiljøet som kanskje lever skjult
med sin tro. Programmer med
forkynnelse og annet kristelig innhold
er kanskje deres eneste åndelige påfyll i
hverdagen.
Radioen
er
kanskje
menighetens største og viktigste
evangelist. Ragnar Sjølie oppfordret
oss også å fortsette i den viktige
tjenesten dette er, og virkelig se verdien
av arbeidet som nedlegges.
I denne gudstjenesten ble det også
samlet inn en jubileumsgave til
Kontakt Radio.
GØ

Markedsplassen
I denne spalten kan du finne programmer, utstyr eller annet du kan bruke i din radio,
eller du kan tilby andre. Spalten håper vi kan bidra til at vi lager bedre radio!

”Israelmagasinet”
I Radio Sentrum i Trondheim produseres annenhver uke Israelsmagasinet. Den
Norske Israelsmisjonen står bak programmet, og her hører du intervjuer med
personer som har et engasjement i eller for Israel, div. nyheter og israelsk musikk.
Lengde på programmet er 25 min. To programledere veksler på produksjonen.
Interessert i å bruke dette programmet? Ta kontakt med Eva H. Murvold, 73940015,
eller eva.hilde.murvold@t-a.no
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.....Håpets fred – Avsides (forts.)
Om jeg ikke følte meg så veldig
uttømt når jeg kom hit til instituttet
denne gangen, så var det sannelig godt
å få fylt opp den lille skvetten, denne
uka like vell. En liten skvett av håp –
en liten skvett av håp for tjenesten og
livet. Så var det nødvendig også denne
gangen og ikke bare sitte ”avsides”
midt i larmen, men å finne en krakk i
skogen sammen med Gud.

Jeg reiser hjem i dag, og jeg gleder
meg til å preke om ”håp når
motløsheten forfører oss” på møte i
Sarpsborg Baptistkirke i morgen
kveld.
Må så håpets Gud fylle dere med all
glede og fred i troen, så dere kan være
rike på håp ved Den Hellige Ånds
kraft
( Rom.15.13)
Åge Philip Eriksen
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