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Snart tennes tusen julelys....

Ny konsesjonsperiode
Kristen Radiokonferanse 2009
(Les mer inne i bladet)

Den gode bekjennelsen
Adventsbetraktninger av gen.sekr. i KABB, Ingvar Nevland
«For å vitne om sannheten er jeg
født, og derfor er jeg kommet til
verden.» (Joh 18:37) Ordene er
Jesu svar til Pilatus, midt i det
drama som utspilte seg i timene
før Jesus ble korsfestet. Her, mot
slutten av sitt oppdrag på jorden,
forteller Jesus oss noe om hvem
han er. Senere har Paulus omtalt
Jesu ord til Pilatus som den gode
bekjennelsen. (1 Tim 6:13)
La oss se litt på ordene Jesus
bruker om seg selv. Han forteller
at er født – han ble et menneske
”og tok bolig iblant
oss”. (Joh 1:14). Dette store
underet gjør at vi på ny kan gå
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inn i adventstiden med undring
og glede. Det at Gud sendte sin
egen sønn for å bli en av oss, er
et mektig og ufattelig grep som
forteller noe om Guds storhet.
Samtidig som Jesus sier at han er
født for å vitne om sannheten,
sier han at han ”er kommet til
verden”. Han legger for dagen en
bevissthet om at han kommer fra
et annet sted og at han har et
oppdrag.

Leder
Framfor ein ny konsesjonsperiode
Eit spennande
år for norsk
lokalradio er
snart til ende.
Konsesjonar for
sju nye år er
gitt,
forhandlingar
om sendetider er
gjennomførde
og den siste finpussen på ny
sendeplan er i ferd med å sluttførast.
Så langt vi kjenner til vil våre
medlemer samla sett få betre vilkår i
den nye konsesjonsperioden enn det
vi har hatt i noverande periode. Dette
gleder vi oss over.
For nokre av våre medlemer er
framtida framleis uavklara. Det gjeld
først og fremst Kystradioen som ikkje
fekk fornya konsesjon i første runde.
Men no har Kultur- og kyrkjedepartementet oppheva Medietilsynet
si tildeling av
allmennradiokonsesjonar og 24/7konsesjoner for enkelte
konsesjonsområde, og vedteke ny
utlysing for desse områda. I tillegg er
departementet innstilt på at
frekvensane som i dag vert nytta av
NRK Klassisk skal omdisponerast til
lokalradioformål.
Dette gir nytt håp for Kystradioen.
Ein radio som på mange måtar har

vore ein mønsterradio for kva ein
lokalradio skal være. Skulle ein
slik radio ikkje få fornya
konsesjon vil det vera frykteleg
trist for norsk lokalradio.
Ved inngangen til ein ny
konsesjons-periode er det særlig
to forhold som ligg meg på hjarta
å understreka.
Det første gjeld hovudmålet
vårt. Det er å nå lyttarar med
Guds utstrakte frelsarhand. Den
frelsarhanda er Jesus. Og han
møter vi gjennom Guds ord. La
difor formidlinga av Guds ord
vera ei hovudsak i ny
konsesjonsperiode.
Det betyr ikkje at alle våre
program må vera fylt av
forkynning. Skal vi nå nye
lyttarar er ramma vi set
forkynninga inn i også viktig. Og
den vert viktigare etter kvart som
folk flest vert framandgjord for
det kristne bodskapen. La oss
difor i den nye
konsesjonsperioden leggje ned
ein del arbeid i å skape ein
lyttarvenleg radio.
Lykke til i eit viktig arbeide!
ARVID LODDEN
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Over til nyhetene
En ny sjanse
Så har det skjedd at klagene og
uenigheten i forbindelse med årets
konsejsonstildeling har nådd frem til
kultur-og
kirkeminister
Trond
Giske.

Tirsdag
25.
november
kom
statsråden med følgende utspill i
saken:
”Tildelingen
av
allmennradiokonsesjoner og 24/7konsesjoner i de områdene der
avgjørelsen er påklaget, blir
opphevet. Konsekvensen av at
vedtakene oppheves er at det må
foretas
ny
utlysning
av
allmennradiokonsesjoner og 24/7konsesjoner
i
20
konsesjonsområder.
Inneværende
konsesjonsperiode vil på denne
bakgrunn bli forlenget til 1. juli
2009 i disse områdene.”
Vigleik
Brekke,
redaktør
i
Kystradioen, skriver på deres
nettside at dette er som en halv seier
for Kystradioen. Nå er det opp til
styret i Kystradioen om de vil sende
en ny søknad. Dette vil styret ta
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stilling til på sitt møte i Bergen 2.
des. Noe som de sannsynligvis vil
gjøre, sier Brekke.
Samtidig
så
sier
Vigleik
Brekke at
denne
prosessen
har vært
en
stor
belastning
og
slitsomt
for
medarbeidere i Kystradioen og
andre lokalradioer som har måttet
leve med denne usikkerheten om
videre drift helt siden høsten 2007,
og nå vil vare frem til sommeren
2009. Og selv om det nå er en halv
seier, så er det en ny søknad som
skal sendes innen 13.januar. Det er
knapp tid og det er noen brikker
som vi i Kystradioen må få på
plass, ikke minst dette som har
med økonomien å gjøre. Det er helt
klart
at
vi
trenger
en
kapitalinnsprøytning, sier Vigleik
Brekke, i tillegg til arbeidet med
lokalt innhold som har vært det
store anklagepunktet i denne saken.
Departementets
avgjørelse
i
klagesakene må regnes som en
overprøving av Medietilsynets
behandling av klagesakene, sier

Vigleik Brekke som også er
styreleder i NLR. Og som styreleder
i NLR har Brekke også forståelse for
at en del som har fått konsesjon og
som var klare til å starte sending
men nå må søke på nytt ikke synes
dette var en god løsning. Men det er
tydelig at departementet har en
annen oppfatning av begrepet lokalt
innhold enn tilsynet, sier Brekke.
Tildelingen
av
allmennradiokonsesjoner og 24/7-konsesjoner i
de områdene der avgjørelsen er
påklaget blir opphevet, og det blir

satt i gang en ny utlysning. I
Bergen betyr det at Kystradioen og
Radio 1 får fortsette sine sendinger
inntil
videre.
Den
nye
konsesjonsperioden vil dermed
starte 1. juli 2009.
Vi er i grunn godt for nøyd med
utfallet, da dette gir oss en ny
sjanse og opplever dette som en
fornuftig
avgjørelse
fra
departementet, sier Vigleik Brekke
til Radioforum.
ÅGE PHILIP ERIKSEN

Utsettelse av ny konsesjonsperiode
Det er kommet mange reaksjoner
etter Trond Giskes mye omtalte
pressekonferanse i siste uke av
november. Noen er tilfredse, andre
er misfornøyde og atter andre har
vært forvirret. Presiseringer er da
også kommet i etterkant av
statsrådens opptreden.
Noen av de kristne lokalradioene
befinner seg i de 20 områdene hvor
departementet
har
opphevet
Medietilsynets vedtak om tildeling
av 24/7- og allmennkonsesjoner. I
alle disse områdene innebærer
departementets overprøvelse at start
av ny konsesjonsperiode utsettes til
1. juli. Utsettelsen gjelder for alle tre
konsesjonstyper i de 20 områdene.
Ett eksempel er Nytt Liv Media i
Stavanger (område 11-03). Denne
stasjonen må altså vente med start
av ny periode til 1. juli 2009.

Årsaken
er
at
eksisterende
konsesjonær Jærradiogruppen –
som fikk avslag på ny konsesjon av
tilsynet – likevel får muligheten til
å søke på nytt etter departementets
omgjøring. Jærradiogruppen sender
på samme frekvens som Nytt Liv
Media i dag, og omgjøringen
innebærer at Jærradiogruppen i
første omgang kan sende som nå
frem
til
1.
juli.
Endelig
sendetidsfordeling
som
også
omfatter Nytt Liv Media, må
dermed utsettes.
I Kristiansand (område 10-02)
må både Radio Filadelfia og
Gimlekollen Radio vente med
oppstart av ny periode til 1. juli.
Dette selv om radioene skal sende
på et rent nisjeradionett i neste
periode. Begrunnelsen synes å
være at alle typer konsesjonærer –
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24/7, allmenn og nisje – skal ha
samme startdato å profilere seg på
overfor annonsører og sponsorer i
kontrakts-forhandlinger.
I tillegg må Radio Sentrum i
Trondheim utsette start av ny
periode til 1.juli. Også her er det
uavklarte spørsmål når det gjelder
hvem som får sende i neste periode.
I alle andre enn de 20 områdene
starter neste konsesjonsperiode 1.

januar, i følge Medietilsynets
nettside.
Vet du om andre kristne
konsesjonærer som berøres i de 20
områdene, er det fint om du
kontakter
Geir
Øynes
på
geiroy@start.no. Da kan vi få med
flere oppdateringer i neste nummer
av dette bladet.
KSV

Hvem starter, venter og fortsetter?
Kultur- og kirkedepartementet har opphevet Medietilsynets
vedtak om tildeling av 24/7- og allmennradiokonsesjoner av
2. juni i år i følgende områder:
02-04 (Nesodden)
03-01 (Oslo)
03-02 (Stor-Oslo)
05-03 (Gjøvik/Lilleh./Gausdal)
06-02 (Modum)
06-03 (Kongsberg, Øvre Eiker mv.)
06-05 (Røyken og Hurum)
07-01 (Holmestrand, Horten mv.)
09-01 (Arendal/Tvedestrand)
10-02 (Kristiansand)
11-01 (Haugesund)
11-03 (Stavanger)
12-05 (Bergen)
15-03 (Trondheim)
15-06 (Rissa)
15-07 (Malvik)
17-05 (Rana)
17-11 (Bodø)
17-22 (Sortland)
18-01 (Harstad)

6

Eksisterende lokalradioer (alle)
med konsesjon for inneværende
periode, kan fortsette som før i
disse områdene, fram til 1. juli
2009.
1.
juli
2009
starter
ny
konsesjonsperiode og alle tildelte
nisjeradiokonsesjoner av 2. juni
2008 kan da tas i bruk i de
ovennevnte områdene.
I alle andre konsesjonsområder
starter ny konsesjonsperiode 1.
januar 2009, og nye konsesjonærer
tiltrer på dette tidspunktet etter de
retningslinjene som framgår av
vedtak, kringkastingslov og –
forskrift.
www.medietilsynet.no 27.11.2008

GØ

Neste Kristen Radiokonferanse i Drammen

Kristen Radiokonferanse 2009
legges til Danvik i Drammen i
helgen 14.-16. august. Danvik
Kurs- og Konferansesenter byr på
god
standard,
service
og
atmosfære, i følge senterets
nettsider.

fortløpende avtaler
med medvirkende
inntil
endelig
program er klart.
Trolig en gang
etter påske vil
programmet
bli
sendt
ut
til
medlemmene
i
Kristent
Radioforum.
I
et
tidligere
nummer av dette
bladet var det nevnt at konferansen
skulle arrangeres et annet sted og i
en annen helg, men omstendigheter
har ført til at nytt sted og tidspunkt
altså blir Danvik og 14.-16. august.
Sett av datoene nå og gled deg til
en forhåpentlig berikende
konferanse på mange vis!

Det at Kristen Radiokonferanse
avvikles på Østlandet, betyr i
utgangspunktet større tilgang på
foredragsholdere
og
andre
bidragsytere. Det gjøres nå
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Kandidater til prisutdeling
For andre gang har Kristent
Radioforum planer om å dele ut
en hederspris. Det skal skje på
Kristen Radiokonferanse i
Drammen i august 2009.
Juryen for utdeling av
hedersprisen består av Asbjørn
Kvalbein (leder), Geir Magnus
Nyborg og Ragnar Sjølie. Du
inviteres til å komme med forslag
til hvem som fortjener
hedersprisen neste år.
Begrunnede forslag sendes til
Asbjørn Kvalbein på e-postadressen akv@norea.no. Forslag
må være sendt innen midten av
juni, jfr. statuttene.
Første gang hedersprisen ble delt
ut, var på Kristen
Radiokonferanse i 2007. Da gikk
utmerkelsen ikke uventet til

Vigleik Brekke for hans
mangeårige og allsidige
engasjement for kristen
lokalradio.

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 annethvert 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.
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Lokalradioforbundets Landskonferanse 2009

Norsk Lokalradioforbunds
Landskonferanse 2009
arrangeres i Alta 17.-19. april.

Landskonferansen blant annet for
å synliggjøre vår del av bransjen.
Etter nyttår sendes det ut
program og påmeldings-fristen
vil være i begynnelsen av mars.
En kan søke Lokalradioforbundet om reisestøtte for inntil
to personer pr. radio, som er
medlem av Lokalradio-forbundet.
Støtten er begrenset oppad til
kroner 3.000 pr. person.
KSV

Landskonferansen byr på faglige
seminar og gode muligheter til å
utveksle erfaringer med kolleger
fra hele landet.
Kristent Radioforum oppfordrer
sine medlemmer til å delta på
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Endringer i Noreas tilbud

Noreas programdistribusjon
fremover skal skje via
programbanken.no, som erstatter
den tradisjonelle CDdistribusjonen av programmer.
I forbindelse med omleggingen
har også to av Noreas tidligere
distribuerte programmer opphørt
som egne formater. Det gjelder
Noreamagasinet og Dameklubben.
En del av det karakteristiske
innholdet i de to programmene

håper en skal kunne videreføres
som faste innslag/serier i
lokalradioers felles sende- og
produksjonsflater i ny
konsesjonsperiode.
Over en åpen Bibel, Møteplassen
og Asbjørn Kvalbeins
produksjoner vil fortsatt bli
distribuert som selvstendige
programtilbud, men nå via
programbanken.no og ikke på CD.
For mer informasjon vedrørende
omleggingen; kontakt Harald
Endresen på 38 14 50 36 eller
924 59 898.

Smånytt
Lovsangsmusikk
Timothy Hall er en begavet
lovsangsleder
opprinnelig
fra
Nashville i Tennessee. Han har
henvendt
seg
til
Kristent
Radioforum med tanke på å gjøre
seg
kjent
blant
våre
medlemsradioer.
Hall jobbet i musikkbransjen i
Nashville i over seks år, før han i
2004 flyttet med sin familie til
Slovenia. Herfra distribuerer han
Nashville- innspilte produksjoner
til store deler av Europa.
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Han skriver også selv mange
bibelskinspirerte tekster og også
musikk, som bærer preg av

moderne gospel, sørstat-gospel og
country. Timothy Hall har blant
annet hatt egne sanger høyt oppe
på spillister i England og i Sveits.
For interesserte er det mer
informasjon
å
hente
på

nettadressen
seeworship.com.
Timothy Hall er også glad for
henvendelser på e-post-adressen
hans,
som
er
seeworship@gmail.com.

Markedsplassen
Programtilbud
Flere medlemsradioer og andre sitter på gode programserier, som kan
berike også dine lyttere. Ta kontakt med disse for nærmere informasjon.
Her er nevnt noen eksempler:
• Årgangsmelodier fra Radio Filadelfia i Drammen.
• Radiopastoren.no fra Radio Øst.
• Klassisk Adlibitum fra Radio Øst.
• Bibelske ord og uttrykk fra Nytt Liv Media.
• Bibel-studium og programmer om hvordan Herren går med i
hverdagen fra Radio Filadelfia i Kristiansand.
• Samemisjonen og Israelsmisjonen produserer også programmer.
• I tillegg kommer Norea Mediemisjon, P7 Kristen Riksradio og
Southern Gospel Hour. (Les mer om disse tre leverandørene på
radioforum.no.)
Har du og din radio enkeltstående programmer eller programserier som
flere med fordel kunne sende, kan du skrive til Geir Øynes;
geiroy@start.no. Da kan det bli omtale i neste nummer av dette bladet. Vi
tar også imot annonser for kjøp/salg av utstyr. Har du noe du gjerne vil ha
med på markedsplassen?

Hva skjer?
Er det noe på gang i radioen din neste år, som du syns andre skulle få vite
om, er det flott om du sender noen linjer til Geir Øynes; geiroy@start.no.
Da vil det kunne bli litt blest om dette i neste nummer.
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Besøk vår nettside, www.radioforum.no

Vi oppfordrer alle våre medlemmer og andre til aktivt å ta i bruk nettsidene
til Kristent Radioforum. Adressen er radioforum.no. Tipser du om noe
vedrørende din radio, vil det også kunne komme på nett og ikke kun i
informasjonsbladet vårt.

Informasjon
Styret i Kristent Radioforum
Arvid Lodden (leder)
Nytt Liv Media
Hans-Henrik Årby (styremedlem)
Kontakt Radio
Kai-Steinar Vangen (bladansv.)
Gimra
Nils Gunnar Haraldseid (kasserer)
Radio Øst
Olaug Husby (nestleder)
Budstikka Radio
Svein-Martin Holt (web/bladansv.) Radio Filadelfia
Åge Philip Eriksen (sekretær)
Radio 5

51823131 / 99610547
33474436 / 97546566
38145000 / 95059845
69294242 / 90691217
95244168
45401515
69227582 / 45637254

alodden@nyttlivmedia.no
hhaarby@start.no
ksv@gimra.no
ngh@radioeast.nu
olhusby@online.no
post@radiofiladelfia.no
philip@pherma.no
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