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(Les mer inne i bladet)

Helt overraskende
Julebetraktninger av John Hardang
Det er mange måter å si det på. Men det
er samme sak det dreier seg om: Å snu
det andre kinnet til. Å gå den andre mil.
Å være god mot en som hater deg. Å
elske sine fiender. Å sanke gloende kull
på den andres hode. Å gjøre mot andre
det du vil at andre skal gjøre mot deg.
Jo, det er mange måter å si det på. Men
det er samme sak det handler om: Det
handler om noe uventet som skjer. Noe
ingen hadde drømt om kunne skje. Men
som skjedde likevel. Helt uventet og
helt overraskende. Resultatet ble at isen
smeltet. Kulden forsvant. Hatet måtte
vike. Kjærligheten seiret.
Det nærmer seg jul. Har du husket å
gjøre det uventede dette året? Viste du
litt omtanke for en som ikke hadde
ventet det? Er det lenge siden du kom
overraskende på noen?
Juleevangeliet er budskapet om en Gud
som overrasker. Gud gjør det uventede,
det som ingen hadde ventet eller
fortjent. Gud gjør det likevel:
Øser ut sin
kjærlighet ved å
sende sin egen
Sønn til verden
som Frelser for
syndere. Hvem
hadde fortjent
dette? Og hvem
hadde ventet
det? Ingen.
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Men Gud gjorde det likevel. Dette
budskapet skal få lyde enda en gang,
også denne julen: Om himmelkongen
som ble menneskebarnet. Om han som
ble fattig da han var rik. For å gjøre
fattige rike. Julebudskapet handler om
han som kom - helt overraskende!
Men det samme synes jeg også du skal
prøve gjøre denne julen: Komme helt
overraskende på noen! Praktisere den
kjærligheten som overvinner alt og som
utholder alt. Som tror alt, håper alt og
tåler alt.
Prøv å gjøre det uventede denne julen!
Vær god mot en som ikke hadde ventet
det. Og som heller ikke fortjente det.
Gjør det likevel. Og se hva som skjer...
Hva med å skrive et ekstra brev, til en
du ikke har skrevet til på lang tid? Hva
med å ta en ekstra telefon, til en du ikke
har snakket med på lenge? Hva med å
gjøre det besøket som du ofte hadde
tenkt å gjøre, men som du enda ikke har
gjennomført?
Og kanskje er
det ikke bare de
andre som blir
overrasket.
Kanskje er det
du selv som har
den største
overraskelsen i
vente.

Lederen har ordet
Kjære radioaktiv medarbeidar!
Takk for sist til deg som var med på
landskonferansen i Stavanger i
sommar. Etter tilbakemeldingane å
døma fekk me ein vellykka konferanse
som gav ny inspirasjon i eit svært
viktig arbeid.
Og til deg som ikkje vart med i år:
Tenk ikkje at dette har vi ikkje råd til.
Med dei gode støtteordningane vi har,
så er det for dei fleste berre snakk om
nokre hundrelappar for reise og
opphald. Det har vi råd til! Så noter
ned neste konferanse på Bakketun
Folkehøgskole 7.-9. august 2009.
Vi er inne i norsk lokalradiohistorie si
kanskje viktigaste tid så langt. I tida
fram mot søknadsfristen for ny
konsesjon vil vår framtid bli lagt for
minst sju år framover. Kanskje enda
lenger.

Vær merksam på kva mogelegheit du
har i ditt område. Sjå ”Oversikt over
konsesjonsområder med sendarnett
avsett til ulike radiotypar” i
konsesjonsdokumenta.
I Haugesundsområdet har det for
eksempel dukka opp ein ny
mogelegheit dei ikkje har hatt før: eit
heilt sendarnett er avsett for
nisjekonsesjonar.
Vi vil oppfordre våre medlemer til å
satse og vera dristige. Radioen er ein
unik reiskap som kan formidle
evangeliet inn der vi elles ikkje når
inn. La oss utnytte den reiskapen fullt
ut. Lykke til!
Vi ønskjer alle våre medlemer ei riktig
god jul og eit godt nytt radioår!
Arvid Lodden
Leder i Kristent Radioforum

Over til nyhetene
Utlysning av konsesjoner og frekvenstillatelser
for lokalradio
Medietilsynet og Post- og teletilsynet utlyser med dette innholdskonsesjoner,
anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser for analog lokalradio. Konsesjoner og
frekvenstillatelser vil bli tildelt for en periode på sju år, regnet fra 1. juli 2008.
Søknadsfrist er 22. januar 2008.
Hovedprinsippene for utlysningen er følgende:
Søkerne har anledning til å søke på én eller flere av følgende typer
innholdskonsesjon: 24/7-radio, Allmennradio og Nisjeradio.
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For typene 24/7- og allmennradio vil konsesjoner og frekvenstillatelser bli tildelt
ved skjønnhetskonkurranse etter nærmere angitte kriterier.
For nisjeradio kreves det at søkerne oppfyller minstekravene til økonomiske
driftsforutsetninger og faglig kompetanse.
Medietilsynet 26-11-07
www.medietilsynet.no

Radio Glåmdal avvikles etter 23 års drift.
I ekstraordinært representantskaps-møte
torsdag 6. september – 07 ble det vedtatt
nedleggelse av Radio Glåmdal med
umiddelbar virkning.
Det er ingen dramatikk i avgjørelsen.
Den er fattet som en følge av en prosess
gjennom de siste årene.
!
Radio Glåmdal har i flere år slitt
med rekruttering av teknikere og
programskapere.
!
Flere av eierorganisasjonene har
trekt seg på grunn av manglende
kapasitet.
!
En ny konsesjonssøknad skal følges
opp med kvalitet og visjonær
satsning.
!
Den digitale verden stiller større
krav til utstyr, innhold og
medarbeidere.
!
Radioens økonomi er synkende,
men ikke dramatisk eller
avgjørende for beslutningen.
Radio Glåmdal startet med sendinger i
september 1984 som en av landets første
nærradiostasjoner. Radioen har i alle år
vært
et
fellesprosjekt
mellom
menigheter,
kirker og kristne organisasjoner i
Glåmdal. Et samarbeid alle har satt stor
pris på.
I to tiår har Radio Glåmdal vært
menighetenes største ”talerstol” ut til
folket!
Nærradioen startet som allmennradio
med nyheter, reportasjer, intervjuer og
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konkurranser i tillegg til sang, musikk,
gudstjenester og forbønnsprogram.
Med årene har profilen blitt forandret,
men kanalen har alltid lagt vinn på å
være en formidler av de ”gode
nyheter.” Slik har den bidratt til glede
og forandring i menneskers liv, gjort
terskelen til kirker og bedehus lavere –
og
styrket
båndene
mellom
menighetene og kirkelederne.
Det er med glede vi tenker på alt vi har
fått være med på disse 23 årene!
Ikke minst er vi takknemlige til alle de
medarbeidere som gjennom årenes løp
har gjort en fantastisk dugnadsjobb i
Radio Glåmdal. Det har vært både
berikende,
slitsomt
og
moro!
Nedleggelsen medfører derfor både
lettelse og vemod.
Takk til Radio Sentrum og Radio
Kongsvinger for samarbeid og
kollegial støtte!
Takk til huseier og våre mange
samarbeidspartnere.
Takk til CD-utgivere, musikere og
forlag for mye bra musikk og
programhjelp.
Takk til våre lyttere for spennende år
og gode tilbakemeldinger!
Takk for forbønn og støtte! Uten dette
hadde radioen stoppet opp for lenge
siden!
Takk for oss!
John-Arild Kordahl
leder i representantskapet
for Radio Glåmdal

Halden Nærradio legger ned
Halden Nærradio legger ned fra nyttår. Radioen, som eies av byens kristne
menigheter, klarer ikke skaffe frivillige medarbeidere som kan holde hjulene i
gang.
Bak beslutningenn ligger det faktum at det ikke har lykkes å få flere frivillige
medarbeidere fra stifterne til å gjøre en innsats for nærradioen, sier redaktør Ola
Liland i en pressemelding.
Styret setter nå sin ære i at avviklningen skal skje på en lovlig, verdig og etisk
forsvarlig måte, sier Liland og forteller videre at nåværende eiere ikke vil søke ny
konsesjon for kommende konsesjonsperiode.
Vi har en ordnet økonomi, og alle avtaler, regninger og forpliktelseer vil bli
oppfylt, sier redaktøren til Halden Arbeiderblad og ønsker Radio Prime, byens
eneste gjenværende lokalradio, lykke til videre.
Erik Fagernæs 10-12-07
daglig leder i Norsk Lokalradioforbund
www.lokalradio.no

Innspill
Nytter det å drive kristen lokalradio? En
oppmuntring til deg.
Mange har drevet med
kristen lokalradio i
mange år og noen
ganger kan en lure på
om det nytter å drive
dette arbeidet. Mye av
dette arbeidet er drevet
på frivillig basis og en
opplever også at
medarbeidere blir slitne
og at interessen for
arbeidet kanskje ikke er
på topp etter mange års
drift. Vi merker også
dette i Radio Filadelfia i
Drammen, men jeg er
glad for at vi har en
kjerne som ser denne

viktige saken og er med
i arbeidet fra uke til uke,
år etter år.
God respons
Jeg opplever ganske stor
respons på det arbeidet
som drives, og mange
av lytterne våre har tatt
kontakt med meg og
forteller at de er glad i
Radio Filadelfia og
programmene vi sender.
Det syns jeg er svært
oppmuntrende, og det er
med på å vise meg at vi
står i et viktig arbeide
for de som hører oss i

Drammen og omegn. Du
kan også ta det til deg: Du
er med på noe som er
viktig, du som driver med
kristen lokalradio rundt
omkring i Norge!
Barn lytter
Vi lurer kanskje på hvem
som lytter på oss? Vi tror
kanskje at det stort sett er
voksne lyttere. Det er det
nok også, men det finnes
unntak. Unntak som gjør
at det vi driver med, blir
en svært alvorlig og viktig
sak.
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Jeg fikk høre noe for en
tid siden, som jeg har
lyst til å dele med deg:
En av telefonvaktene
i ”Åpen Kanal”, vårt
omsorgsprogram på
søndag kveld, fikk
en telefon under
sending.
En stemme spurte
forsiktig om det var
”her en kunne bli
bedt for?” Stemmen
hørtes ung ut.
Den som ringte, var
ei jente på 8-10 år,
som hadde noe hun
ville snakke om.
Ting var vanskelig.
Hun hadde ei søster
på 13 år, som hadde
ei venninne som
akkurat hadde valgt
å ta sitt eget liv.
Mange mennesker
etterlatt i fortvilelse.
Også små barn.
Men, et av barna
hadde hørt om
Radio Filadelfia og
omsorgsprogrammet
”Åpen Kanal” og
ringte 32 83 15 50
for å få hjelp og
trøst. For å snakke
med noen. Kanskje
var det en voksen
som hadde fått
henne til å ringe?
Det vet vi ikke, men
det ble en god
samtale mellom
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barnet og
telefonvakten.
Kanskje vi fikk være
med denne kvelden å
formidle trøst og hjelp
til et fortvilet
medmenneske?
Du er med på noe
viktig
Jeg hadde lyst til å
fortelle dere om dette,
for å vise dere at vi er
med på noe viktig! At
det ikke er så viktig at
mange ringer inn, men
at vi er der for den ene
som ringer. Om det bare
er en som hører oss, så
har programmet vært
vellykket. Men, jeg tror
vi har mange lyttere
som gleder seg over det
vi sender.
Det som vi opplevde i
Drammen tror jeg andre
i Norge også har
opplevd, at vi kan være
til hjelp og trøst for
mennesker i
lokalmiljøet vårt. Slike
opplevelser gjør at vi ser
at det nytter og at vi får
lyst til å fortsette med
dette viktige arbeidet,
også inn i en ny
konsesjonsperiode.
Radio Filadelfia hadde
sin første sending
2.9.1984 og vi satser

sterkt på å være med de
neste 7 årene. Det er en
spennende tid nå, med
søknad om ny konsesjon
og etter hvert en
avgjørelse på om vi får
fornyet konsesjon. I dag
sender vi 18 timer i uken,
men håper å øke dette i
den nye perioden.
Omsorgsprogrammet
”Åpen Kanal” har vi sendt
helt siden starten i 1984
og vi har gjennom dette
programmet fått be med
utallige av våre lyttere, til
frelse, styrke og
oppmuntring. Vi har 2
telefonvakter som får
omkring 15-20 samtaler i
de 90 minuttene
programmet varer.
Bønnebegjær blir tatt med
anonymt på lufta, hvor
programleder presenterer
og ber for disse.

Svein-Martin Holt
ansv. red. Radio Filadelfia,
Drammen og styremedlem i
Kristent Radioforum
(foto: NN)

Smånytt
Ny spalte
Vi lanserte tidligere i år en ny spalte i vårt medlemsblad hvor du kan 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

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 2009
Husk Kristen Radioforums konferanse på Bakketun Folkehøgskole 7.-9. august
2009.

”Sendenettet rundt”

Kristen Radiokonferanse 2007
Årets konferanse ble avholdt på Solborg Folkehøgskole i
Stavanger den 10. til 12. august.
På Kristent Radioforums konferanse i
Stavanger
var
det
en
rekke
interessante temaer på programmet.
Det ble også avholdt årsmøte i
Kristent Radioforum. På forsiden av
bladet ser du det nyvalgte styret.
For første gang i historien ble Kristent
Radioforums hederspris utdelt. Den
skal være en påskjønnelse til personer,
radiostasjoner eller andre som har
gjort en særlig innsats for å fremme
den kristne lokalradioens rolle og
betydning i samfunnet.
Prisen gikk, ikke ufortjent, til Vigleik
Brekke. Han har et mangeårig
engasjement for kristen lokalradio bak

seg, og har gjort et uegennyttig arbeid
for radioforumet og kristen lokalradio i
Norge.

Vigleik Brekke blir her gratulert av Kristent
Radioforums leder Nils Gunnar Haraldseid.
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Juryen, som består av Asbjørn
Kvalbein,(leder) Geir Magnus Nyborg
og Ragnar Sjølie, hadde følgende
begrunnelse for valget av kandidat:
Hedersprisen deles ut for første gang i
2007, og juryen, som består av
Asbjørn Kvalbein, Geir Magnus
Nyborg og Ragnar Sjølie, har valgt å
gi den til Vigleik Brekke fra
Loddefjord i Bergen. Han har vært en
pionèr i kristent lokalradioarbeid og
har vist stor utholdenhet. Helt siden
Kystradioen kom i gang i 1984, har
Vigleik vært en aktiv medarbeider. I
tillegg til innsatsen som redaktør og
strateg har han spilt en viktig rolle
som brobygger i lokalradiomiljøet i
Bergen og vestpå. Han fikk samlet fire

radioer – Tabernaklet, Gnisten, Fana
og Kystradioen – på en frekvens, og
han fikk til samsendinger med Radio
Nordhordland og Radio Osterøy. Dette
innebærer at de dekker alt fra
Sognefjorden til Stord og Fitjar.
Nyhetene fra Kystradioen går i ulike
medier, blant annet har Bergens
Tidende flere saker hver mandag.
Vigleik har også vært et forbilde i
lokalradiomiljøet og en inspirator for
de unge. Det fins 10–15 medarbeidere
i NRK som har sin bakgrunn i
Kystradioen. Vigleik har vært formann
i Kristent Radioforum og er for tiden
styremedlem i Norsk Lokalradioforbund.

Vigleik Brekke med det synlige beviset på at han har fått Kristent Radioforums hederspris 2007.

Juryformann Asbjørn Kvalbein etterlyser nye forslag på kandidater til neste
hederspris som skal deles ut ved Kristne Radiokonferanse i 2009. Forslag kan
sendes på følgende adr.: akv@norea.no
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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.

Konferanseprogrammet
Programmet for konferansen i år startet
allerede fredag ettermiddag med
registrering av deltagere og kveldsmat.

vi smakebiter fra hans allsidige
sangreportoar, ispedd opplevelser og
tanker fra hans tid som artist og sanger.

Det smaker med kveldsmat for sultne deltagere.

Første foredrag fredag kveld var ved
Rune Larsen, hvor han tok for seg del 1
i temaet ”Du er budskapet”. Del 2
hadde han på lørdag morgen.
Rune Larsen tok til slutt på fredagskvelden deltagerne med på en
”rundreise” i sangens verden. Her fikk

Rune Larsen, kjent fra en rekke plateinnspillinger
og fra forskjelige TV-program.
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Her er et knippe med sitater av Rune
Larsen under hans to foredrag med
tittelen ”Du er budskapet” (de er
riktignok tatt litt ut av sammenhengen,
men jeg tror de kan stå alene også):
- det er ikke ordene som teller, men
hvordan det blir sagt.
- komunikasjon er å sette seg inn i den
andres situasjon.
- vi må sette oss inn i lytterens
virkelighet for å kunne kommunisere
godt.
- folk kan "høre" om vi smiler på radio.
- ikke prøv å være en annen enn den vi
er.
- vis respekt for "kunden" (lytteren), det
skaper tillit.
- ikke skriv ned alt som skal sies, bruk
stikkord. (hvem, hva, hvor, o.s.v......)
- ikke bryt "kontrakten" vi har med
lytterne våre.
- vi må gi lytterne det de de forventer å
få.
- gjesten må bli trygg i intervjusammenhengen.
- "jeg hører ikke hva du sier for livet
(kroppsspråket) ditt roper så høyt".
- engasjement er svært viktig.
- snakk på radio(TV) som om du har
lytteren en halv meter foran deg.
- vi må "lytte" til det vi sier.
- vi må våge å ta pauser.
- programmet med Annie Skau har gitt
flest tilbakemeldinger i TV-norge!
Lørdag morgen startet allerede kl.
08.00 med frokost, og kl. 09.00 var det
morgensamling med Odd Dubland.
Han er kjent som kunstner, sanger og
forkynner, og er mannen bak stemmen i
serien ”Over en åpen bibel”.
I andakten leste han fra Filipenserne
hvor Paulus sier at ”...dere var gitt ikke
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bare å tro på Kristus, men og å lide for
Ham.”
Han pekte på friheten vi har til å
forkynne Kristus, men at vi også må
være villig til å ”lide” for Ham.
Han ba oss videre om å ”...se til at vi
lever et liv som er Jesu Kristi
evangelium verdig. La meg få høre at
dere står fast i en Ånd...”
Odd ba oss om å legge disse ordene på
våre hjerter, og at vi ikke glemmer de
som opplever lidelse for Kristi skyld.

Odd Dubland sang ”Jeg vet at min gjenløser
lever” i morgensamlingen.

På lørdag formiddag var det to
foredrag, og det første var med Geir
Magnus Nyborg. Han tok for seg
temaet ”Den kristne lokalradioen –
internradio eller et strategisk redskap
for evangelisering”.
(Her fikk jeg ikke mulighet til å følge
med, så jeg har dessverre ikke noe å
referere fra dette foredraget.)

Generalsekretær i Familie og Medier Geir
Magnus Nyborg.

Det andre formiddagsforedraget ble
holdt av Odd Dubland. Han hadde
”Tanker omkring sang og musikk i
radioarbeidet” som tema.

Sanger og forkynner Odd Dubland.

Etter lunch var det tid for utflukt. Vi
ble tatt med i en flott turbuss til
Oljemuséet.

Her er noen av Odd Dubland sine
sitater:
- musikk er verken kristelig eller
syndig. Den er menneskelig.
- det bedre at et kristent menneske er
menneskelig, enn at et menneske er
kristelig.
- en kristen skal være et sant menneske.
- musikken skal bearbeide deg slik at
hjertet åpnes for teksten.
- musikken skal være englevinger som
bærer teksten til deg.
- vi må ikke gjøre menneskelige ting
syndige.

Deltagerne er klare til å gå ombord i denne flotte
turbussen for en utflukt til Oljemusèet.

Der var det arrangert omvisning, samt
en tur inn på en kino med 3D-film. Vi
ble bl.a. tatt med inn i historien til
oljeutvinninga i Nordsjøen. Det var
også en rikholdig utstilling med
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modeller og reèlle gjenstander fra
oljeproduksjonen.

Er det prøving av den nye radiobrillen tro? Det
ser i alle fall ut til at Nils Gunnar koser seg!

Alt i alt var det et svært interessant
besøk på Oljemuséet.

Vi ble også tatt med på en liten rundtur
om bl.a. Hafrsfjord. Der så vi de
berømte sverdene som står i svaberget
til minne om slaget i Hafrsfjord da
Kong Harald I Hårfagre kjempet her
mot flere småkonger, og vant over dem.
I ettertid regner man med at Norge ble
samlet til ett rike i og med slaget.
En tidfesting av slaget har vært 18. juli
872, og den 18. juli har blitt feiret som
Hafrsfjorddagen. En annen tidfesting er
i årene etter 880, da man har regnet ut
fra alderen til kong Harald.
Slaget skal ha vært i Hafrsfjord, utenfor
den nåværende Stavanger by. Dykkere
har lett etter mulige rester etter slaget.
Til nå er ikke noe funnet. Slik er det
uvisst hvor slaget i virkeligheten ble
holdt.

Interessante opplysninger.
Sverdene ved Hafrsfjord.

Del fra plattformbeinet på boligplattformen
Alexander Kielland som havarerte 27. mars
1980, og som forårsaket at 123 mennesker døde.

12

Sverd i fjell er navnet på en skulptur
satt opp til minne om slaget i
Hafrsfjord som samlet Norge til et rike.
Den er laget av tre store sverd som står
opp fra svaberget i Møllebukta innerst i
Hafrsfjord i Stavanger kommune.
Sverdene er laget av Fritz Røed fra
Bryne, og ble avduket av Kong Olav i
1983.
Et større sverd står for kongen som
seiret, mens de to mindre er bilde på de
tapende småkongene. Minnesmerket er

også ment som et symbol for fred.
Sverdene er satt ned i fjellet for at de
aldri mer skal brukes. (Wikipedia)
Etter utflukten var det tid for et nytt
foredrag. Det var blitt Per Byrknes sin
tur, og han hadde temaet ”En
riksdekkende lokalradio”.

2. Web er blitt brukernes førstegangsmedium.
3. Web er verdens mest kosteffektive
informasjonskanal.
4. Internett er det tredje største mediet,
og det raskest voksende.
5. Web gir deg mulighet til å nå nye
markeder.
6. Web lar deg nå ut til brukerne raskt.
7. Web er tilgjengelig 24/7.
8. Web gir muligheter som ikke finnes
i andre kanaler.
9. ”E-vangeliserings”-kanal.
10. ”Konkurrentene” dine gjør det.
Per Byrkenes oppsummerte en del
verktøy og muligheter ved bruk av
web. Han viste også til flere eksempel
på hvordan andre bruker web til
evangelisering. Fremtiden gir også rom
for mange muligheter ved bruk av web
i radioarbeidet. Internett behøver ikke å
være noen konkurrent til radio, men
tvert imot et supplement.

Nettredaktør og webmaster i Norea Mediemisjon
Per Byrknes.

Per Byrkenes ser for seg en
riksdekkende lokalradio ved hjelp av
internett. Noen har bl.a. uttalt at ”I de
neste hunder år vil muligens de fleste få
sin førstegangs erfaring med religion
via internett”. Gimlekollen Radio sin
nettside www.gimra.no ble vist som et
eksempel på hvordan man kan nå ut på
nettet ”world wide” via internett.
Han tok for seg 10 gode grunner til å
satse på web:
1. Svært mange nordmenn er på web.
3,3 mill. har tilgang.

Festsamvær
Etter at årsmøtet var ferdig, var det tid
for festsamvær med middag, kaffe og
kaker.

Sultne konferansedeltagere ved festmiddagen
lørdag kveld.
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Noen av deltagerne hadde mye å snakke om.

Underholdning manglet det heller ikke.
Han Innate og Sjur kom på besøk med
sine artige ablegøyer og oppfinnsomme
kostymer. Musikalske var de også, selv
om det ikke så slik ut med det samme.

Etter frokost på søndag var det
morgensamling med forkynner Magne
Birkedal, som også er mye brukt som
andaktsholder i serien ”Over en åpen
bibel”.
To foredrag fulgte tett på og det første
var ved Eivind Hauglid som er utdannet
teolog og redaktør for Misjonstidende.
Hans foredrag hadde som tema ”Ta
vare
på
deg
selv
og
dine
medarbeidere”.
Fra Medietilsynet møtte rådgiver Lars
Petter Kleiven, og temaet var ”Aktuelt
fra Medietilsynet”.
Etter en kort pause var man kommet til
siste samling. Der ble det snakket litt
rundt den nye spalta i Radioforum,
”Markedsplassen” og om hvordan man
kan utnytte denne muligheten til
formidling av gode program etc.
Etter utsjekking og middag var det atter
tid for å si farvel etter nok en vellykket
konferanse.

Han Innate og Sjur underholdt på festsamværet.

Etter underholdningen var det tid for
utdeling at KR´s hederspris, som denne
første gangen gikk til Vigleik Brekke.
(Se omtale side 7 og 8)

Du som leser dette og som er
medarbeider i en lokalradio, du bør
absolutt sette av tid til å være med på
neste konferanse som er på Bakketun
Folkehøgskole 7.-9. august 2009. Når
du allerede nå vet dette har du i alle fall
ingen unnskyldning for at du ikkje
visste om det!
Ta kontakt med leder av radioen og
sjekk om det er muligheter for å være
med. Du vil ikke angre et sekund!

Årsmøte i Kristent Radioforum
Årsmøtet i Kristent
Radioforum ble holdt
lørdag ettermiddag. Her
var det vanlige
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årsmøtesaker slik som
årsrapport og regnskap.
Årsrapporten beskrev
blant annet at man har
stor tro på radioen som

et viktig redskap for å
formidle evangeliet også i
fremtiden.
Den pekte også på det
gode samarbeidet man har

med Norsk Lokalradioforbund, og med
Medietilsynet. Man
samarbeider også med
en rekke produsentorganisasjoner som
tilfører lokalradioen
mye bra stoff.
Som tidligere meldt så
ønsket ikke styreleder
Nils Gunnar Haraldseid
en ny periode som leder,
men han sa seg likevel
villig til å fortsette i
styret.

Dermed ivaretok man
kontinuiteten, og det
betyr en videreføring av
viktig erfaring og
kunnskap.
Valget resulterte
forøvrig i 3 nye
representanter i tillegg
til de som ikke var på
valg. Man har nå en god
geografisk fordeling av
styremedlemmer, selv
om kvinne-andelen
fortsatt er svært lav.
(1 medl.)

Styret konstituerte seg
som følger ved første
styremøte:
Formann: Arvid Lodden,
nestformann: Olaug
Husby, kasserer: Nils
Gunnar Haraldseid,
sekretær: Åge Philip
Eriksen, web-ansvarlig:
Svein-Martin Holt,
ansvarlig for info.bladet:
Kai-Steinar Vangen og
Svein-Martin Holt.
GØ

Intervju med leder av arrangementskomitéen for Kristen
Radiokonferanse 2007
- Arvid Lodden, du er leder for Nytt Liv
Media i Stavanger, og for dette
arrangementet. Hvordan har
planleggingen for denne konferansen
vært?
Styret for Kristent Radioforum er
arrangør av denne konferansen, og vi la
opp programmet i fellesskap. Jeg har i
planleggingen prøvd å styre etter de
rammene.
- Hvor mange har dere vært i
arrangementskomiteen?
Utenom styret, så har jeg fungert som
komitéen.
- Hvordan er lokalitetene på Solborg
Folkehøgskole egnet til denne
konferansen?
Her er det en flott estetisk ramme
utvendig, med fine parker og
beplantninger. Inne er det godt egnede
rom, og det er en svært god forpleining
her.
- Du er leder av Nytt Liv Media, kan du
si litt om den radiostasjonen?

Vi har holdt på siden 1982 så vi har
fylt 25 år, vi har 5 ansatte og sender
20 t/uke. For det meste
egenproduserte program.
- Hvilken betydning har en slik
konferanse for medarbeidere i
lokalradioene?
Den viktigste ressursen i
lokalradioen er personene, både de
ansatte og de frivillige. Vi har
opplevd at vi har fått et løft, fått ny
inspirasjon til å holde på videre. Det
er en veldig stor betydning for
fortsatt drift av lokalradioen i landet
vårt. Dette var midt i blinken.
- Var det mange deltagere på denne
konferansen?
Det var ca. 45 stk., og de som ikke
kom hadde vunnet mye på å være
her. Det er en veldig god investering,
og om det koster noe så er det gode
tilskuddsordninger. Man får mye
igjen for investeringen.
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- Kan du trekke fram noe som du synes
har vært spesielt verdifullt?
At vi har et godt budskap og om
hvordan vi kan formidle det ut til
lytterne.
Vi har kort og godt fått mye her!
- Vi har nå hatt en fin fest med god
middag og god, innholdsrik
underholdning, hva betyr det for deg?
Det er godt å kunne le med god
samvittighet. Det bidro til en god
konferanse.

- Det ble for første gang utdelt en
pris, hva er det?
Kristent Radioforum har bestemt at
det skal utdeles en pris for personer,
radiostasjoner eller andre som har
gjort en særlig innsats for å fremme
den kristne lokalradioens rolle og
betydning i samfunnet. Som fortjent
fikk Vigleik Brekke denne prisen da
han har stått i bresjen for
lokalradioen fra starten av. Han har
gjort en fantastisk innsats gjennom
årene og gjør fortsatt det.
GØ

Markedsplassen

Ingen bidrag denne gang! Har du noe til neste gang så send en e-post til geiroy@start.no
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