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Vær ikke bekymret for morgendagen!
Som en liten sommerbetraktning
tar jeg meg den frihet å referere
en liten historie jeg fikk på Epost for en tid tilbake:
En dag tok faren til en rik og
velstående familie sønnen med seg
på en tur ut på landet med den
hensikt å vise ham hvordan
fattigfolk levde. De bodde noen
dager på en gård hos en familie
som måtte ansees for å være svært
fattige.
På turen hjem spurte faren sønnen,
”Nå, hvordan likte du turen?”
”Det var kjempe flott far”
”Så du nå hvordan fattigfolk
lever” spurte faren
”Å ja” svarte sønnen.
”Så si meg, hva lærte du av denne
turen?” spurte faren
Sønnen svarte da:
”Jeg så at vi har en hund og de
hadde fire”
”Vi har et badebasseng som rekker
bort til midten av hagen vår mens
de har en endeløs elv.”
”Vi har importerte små lanterner i
hagen vår, mens de har en hel
stjernehimmel om natten.”
”Gårdsrommet foran huset vårt
når frem til inngangsporten mens
deres strakte seg helt til
horisonten.”
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”Vi har et lite stykke land å bo
på, de hadde marker som strakte
seg bortenfor synsranden.”
”Vi har tjenere til å servere oss,
mens de serverte andre.”
”Vi må kjøpe maten vår, de
høster sin egen.”
”Vi har høye murer rundt
eiendommen vår for å beskytte
oss, mens de har venner som
beskytter dem.”
Guttens far var helt målløs.
Så la sønnen til: ”Takk far fordi
du viste meg hvor fattige vi er”.
Er ikke perspektiv en
vidunderlig ting? Det får deg til
å undres på hva som ville hende
hvis vi alle takket for alt som vi
har istedenfor å bekymre oss
for det som vi ikke har.
Vær ikke bekymret for
morgendagen!
Derfor sier jeg dere: Vær ikke
bekymret for livet, hva dere skal
spise, eller hva dere skal drikke,
heller ikke for kroppen, hva dere
skal kle dere med. Er ikke livet
mer enn maten og kroppen mer
enn klærne?
Se på fuglene under himmelen!
De sår ikke, de høster ikke og
samler ikke i hus, men den Far
dere har i himmelen, gir dem føde

likevel. Er ikke dere mer verd enn
de?
Hvem av dere kan vel med all sin
bekymring legge en eneste alen til
sin livslengde?
Og hvorfor er dere bekymret for
klærne? Se på liljene på marken,
hvordan de vokser! De strever ikke
og spinner ikke,
men jeg sier dere: Selv ikke
Salomo i all sin prakt var kledd
som en av dem.
Når Gud kler gresset på marken
så fint, det som gror i dag og
kastes i ovnen i morgen, hvor mye
mer skal han ikke da kle dere –
dere lite troende!
Så gjør dere ikke bekymringer,
og si ikke: 'Hva skal vi spise?' eller
'Hva skal vi drikke?' eller 'Hva
skal vi kle oss med?'

Alt dette er hedningene opptatt
av. Men den Far dere har i
himmelen, vet jo at dere trenger
alt dette.
Søk først Guds rike og hans
rettferdighet, så skal dere få alt
det andre i tillegg.
Så gjør dere ingen bekymringer
for morgendagen; morgendagen
skal bekymre seg for seg selv.
Hver dag har nok med sin egen
plage.
(Matt. 6, 25-34)
Husk også å tenke på hvor du
vil tilbringe evigheten. Det er
enda viktigere enn det korte
livet vi har her på jorda!
God sommer!
GEIR ØYNES
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Over til nyhetene
En medieblomst takker av
Kystradioen er 25 år i 2009. Jubilanter pleier gjerne å se fremover. Slik blir det
ikke for den allmennevangeliske radioen. Avslag på ny konsesjonssøknad
innebærer at den populære radioen går av lufta i selveste jubileumsåret. Med det
forsvinner også redaktør Vigleik Brekke fra lokalradioarbeidet. Mye godt har han
utrettet og mange vil savne ham.
Kystradioen startet virksomheten i
Han er også styreleder i Norsk
1984 under daglig ledelse av Geir
Lokalradioforbund. I denne funksjonen
Magnus Nyborg og med Vigleik Brekke
har han også kjempet for at ulike typer
som styreleder. Etter fem år i styrevervet
nisjeradioer skal ha gode driftsvilkår.
overtok Brekke redaktørjobben, som han
Det kan i den forbindelse nevnes at han
har hatt fram til i dag. I alle disse årene
fikk gjennomslag for at nisjeradioer skal
har han vært kjent for å dekke
kunne sikre seg større reklameinntekter
mangfoldige
kommunestyremøter.
enn det som opprinnelig var foreslått.
Gjennom dette tidkrevende arbeidet og
Det er ikke bare innen selve
ellers har han kunnet bringe små og
lokalradiobransjen at Vigleik Brekkes
store nyheter på lufta i egen radio.
gode arbeid er blitt lagt merke til. Nylig
Kystradioen er også flere ganger blitt
ble han tildelt Medierosen for 2009 av
sitert blant annet i NRK.
Familie & Medier. Han fikk tidligere i
Kystradioen har alltid hatt et kristent
år også Målblomen 2009 av Hordaland
verdigrunnlag i bunnen for sin allmenne
Mållag for god nynorsk.
profil. Mye av tankegangen har vært å
Et langt og innholdsrikt kapittel i
vekke nysgjerrigheten hos mennesker
Vigleik Brekkes liv er i ferd med å bli
som ikke er så familiære med det kristne
avsluttet. Han vil bli savnet ikke minst
budskapet.
av oss som hører til i Kristent
I tillegg til redaktørarbeidet har
Radioforum. Vi vil takke deg, Vigleik,
Vigleik Brekke satt sitt preg på
for alt du har betydd for enkeltpersoner
lokalradiobransjen. I flere år var han
og for kristne lokalradioer. Vi ønsker
styremedlem og styreleder i Kristent
deg og dine Guds rike velsignelse i
Radioforum. Både internt i denne
årene fremover!
sammenheng og utad huskes han som en
KAI STEINAR VANGEN
dyktig håndverker, som ble lyttet til.

Bli med på radiokonferansen!
Vi ønsker på nytt hjertelig velkommen til Kristen Radiokonferanse. 14.-16. august
er samlingen lagt til Drammen og Danvik. Et spennende program skulle tilsi at vi
reiser fornyet og inspirert hjem igjen.
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Trekkplasteret fredagskvelden blir Inger
Lise Rypdal. Hun har en spennende
historie å fortelle. Sangeren Inger Lise
Rypdal ble kristen i voksen alder. I dag
virker hun med sitt troende liv i
musikkbransjen. Hun tar oss med inn i
sine betraktninger og binder det hele
sammen med sanger. Vi tror møtet med
henne blir en flott opplevelse til
ettertanke.
Ove Ingvaldstad skal lørdag formiddag
snakke om innspill og samspill i
forbindelse med lokalradio og
lokalsamfunn.
Han etterfølges av Asbjørn Kvalbein,
som tar for seg radioen som
markedsorientering eller hjelp til å leve.
På konferansen beskriver Kvalbein også
mediet vårt som en annerledes røst.
På en samling som denne hører også det
sosiale med. Kjentfolk inviterer oss med
på omvisning i Drammen, som i dag
fremstår i en penere drakt enn for noen år
siden.
Ordet matnyttig kan vi klistre på
sekvensen lørdag ettermiddag. Da skal

Johannes Aarmo gi tips og råd angående
utstyr og annet ved ”direktesending fra
hvor som helst.”
Tradisjonen tro blir det festsamvær med
god mat og underholdning lørdag kveld.
Her vil også Kristent Radioforum dele ut
hedersprisen 2009.
Avslutningsdagen byr på et møte med
Vigleik Brekke. Som styreleder i Norsk
Lokalradioforbund gir han oss nyttig
informasjon fra forbundets arbeid.
En flittig gjest på Kristen
Radiokonferanse er Marie Therese
Lilleborge i Medietilsynet. Hun bringer
også i år med seg aktuelt fra tilsynets
virksomhet.
Siste tilbud før middag og avslutning
søndag er Møteplassen, hvor temaet er
gode ideer for din lokalradio.
I tillegg til et innholdsrikt program kan
vi også ta med at Kristen Radiokonferanse
2009 byr på gode støtteordninger, som
kan gjøre det aktuelt for flere å delta. Du
kan lese mer om dette i det utsendte
konferanseprogrammet.

Informasjon vedrørende radiokonferansen
Dato for konferanse:
Påmelding:

14.-16. august 2009
All påmelding skjer elektronisk på vår
hjemmeside.
Konferanseavgift:
Kr. 550,- etter 20/6 (ikke medl. kr 750,-)
Innkvartering og måltider:
Helpensjon i dobbeltrom kr. 1.200,Helpensjon i enkeltrom kr. 1.400,Enkeltmåltider:
info kommer.
Faktura vil bli sendt ut etter påmelding.
Reisestøtte/oppholdsstøtte:
Kristent Radioforum har fått tilsagn om reise- og oppholdsstøtte fra
Medietilsynet.
Reisestøtte vil bli gitt med inntil kr. 1.000,- pr. deltager, for inntil 3
personer pr. radio.
Oppholdsstøtte kr. 700,- pr. deltager, for inntil 3 pr. radio.
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Sekretariat før konferansen:

Radio Filadelfia, v/Svein-Martin Holt,
Neversvingen 14, 3047 Drammen.
Telefon 934 71 122
e-post: post@radiofiladelfia.no
Konferansested:
Danvik Folkehøgskole Internasjonalt
Mediesenter, Fagerlibakken 1, 3046
Drammen, tlf: 32 26 76 00.
Mer info om konferansestedet: www.danvik.no
Mer info om elvebyen Drammen:
www.drammen.no
Teknisk arrangør:
Radio Filadelfia,
www.radiofiladelfia.no

Slik finner du fram til Danvik

Danvik Folkehøgskole
Internasjonalt Mediesenter
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Jubilerende radioer
Vet du om jubilerende kristne radioer, er vi takknemlige for tips. Da kan vi ta
med noen ord om disse i kommende numre av dette bladet. For tips; benytt epost-adressen ksv@gimra.no.
Tre radioer vi vet om som jubilerer i
år, er Radio Øst, Kystradioen og
Budstikka Radio.
Radio Øst feirer sine 25 år i år med
stor jubileumsfest lørdag 5. september i
Zoe-kirken i Fredrikstad. Fylkesmannen
i Østfold skal hilse jubilanten på festen.
Det blir ellers jubileumsprolog, sang av
kirkekor, musikk fra trekkspillklubb og
god bevertning, blant annet. – Vi håper
på
rundt
700
fremmøtte
på
jubileumsfesten til Radio Øst, sier
redaktør Nils Gunnar Haraldseid.
Kystradioen er 25 år i 2009. Radioen
skal ha en spesiell jubileumssending
søndag 14. juni. Da inviteres lyttere og
samarbeidspartnere til radioens egne og

Hvem får
hedersprisen 2009?
Hedersprisen ble for første gang delt ut av
Kristent Radioforum for to år siden. Da
var det Vigleik Brekke som ble
velfortjent mottaker.
Hvem skal få hedersprisen i år? Det kan
du være med og avgjøre. Du kan sende
begrunnede forslag til jurylederen, som er
Asbjørn Kvalbein. Benytt e-post-adressen
akv@norea.no. Med i juryen er også Geir
Magnus Nyborg og Ragnar
Sjølie.
I statuttene for Kristent Radioforums
hederspris står det at ”prisen er en
påskjønnelse til personer, radiostasjoner
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leide lokaler i Damsgårdsgaten. Her
kan de på lufta i tur og orden få
komme med hilsninger til jubilanten.
Det blir ellers servert høydepunkter fra
Kystradioens 25-årige historie. Kaker
og kaffe står også på menyen.
Budstikka Radio er 20 år i år.
Jubileumsfeiringen foregikk i januar
på Stjørdal bedehus. Da var minst 150
personer til stede for å hylle radioen.
Budstikka Radios engasjerte og
oppofrende redaktør gjennom mange
år, Kjell Kolbrek, fikk velfortjent
oppmerksomhet blant annet gjennom
en spesiell gave; en studietur til Israel
sammen med sin kone.

eller andre som har gjort en særlig innsats for å fremme den kristne lokalradioens
rolle og betydning i samfunnet.”
Det heter videre at ”prisen kan tildeles for engasjement over tid, for
situasjonsbetinget innsats, eller en kombinasjon av disse.”
Hedersprisen 2009 deles ut på festkvelden lørdag under Kristen Radiokonferanse
i Drammen i midten av august.

Statutter for Kristent Radioforums hederspris:
1.

2.
3.
4.

5.

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.
Prisen kan tildeles for engasjement over tid, for situasjonsbetinget innsats,
eller en kombinasjon av disse.
Prisen deles ut i forbindelse med Kristent Radioforums konferanse
annethvert år.
Styret i Kristent Radioforum nedsetter en jury som foretar utvelgelse.
Juryen skal være etablert seks måneder før mulig prisutdeling. Juryen
konstituerer seg selv.
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.

Glimt fra Landskonferansen i Alta

For mange deltakere ble det rent eksotisk på Landskonferansen i Alta. Norsk
Lokalradioforbunds samling helgen etter påske bød nemlig på både
hundesledekjøring og besøk i ishotell. Foruten et flott sosialt program hadde
Landskonferansen faglige tilbud som påfyll i radiohverdagen.
Landskonferansen er ellers fritt for valg, som skjer på Landsmøtet.
Landskonferansen og Landsmøtet arrangeres annethvert år.
Representanter for kristne lokalradioer deltok på Landskonferansen i Alta. En av
dem var Hans-Henrik Årby, som tok en del bilder. Noen av dem med bildetekster
gir oss et lite innblikk i sammenkomsten langt mot nord.
KSV

9

Ut i det fri med hundespann

Viglek Brekke og Arvid Lodden

Svein-Martin Holt og
Hans-Henrik Årby
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Erik Fagernæs

Styreleder Vigleik Brekke

Fra v.:
Representant fra
lokalradio P4, Bente
Klemetsdal SBS Radio,
Richard Mazeret Radio
NRJ, Vigleik Brekke
styreleder NLR,
Gudbrand Guthus
Medietilsynet og
statssekretær Wegard
Harsvik i KKD
(Alle bilder fra Alta er fotografert av Hans Henrik Årby)

Markedsplassen
Programtilbud
Flere medlemsradioer og andre sitter på gode programserier, som kan berike også
dine lyttere. 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.

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.
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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 Øst

51823131 / 99610547
33474436 / 97546566
38145000 / 95059845
69294242 / 90691217
95244168
93471122
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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38145000 / 95059845
33458534 / 45600104

ksv@gimra.no
geiroy@start.no

51707150 / 51630527 post@luratrykkeri.no

Geir Øynes, Haneholmv. 73, 3209 Sandefjord

