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Radioen på vidda

Langt inne på Finnmarksvidda finnes det ferskeste medlemmet i Kristent Radioforum.
Radio DSF, som eies av Norges Samemisjon, meldte seg inn i forumet i vår.
Velkommen som medlem! (Les mer på side 3 og 4.)

Rekordstor deltagelse fra kristne radioer på landsmøtet i Drammen
Aldri før har så mange delegater fra kristne radioer
vært representert på landsmøtet til Norsk
Lokalradioforbund (NLR). Viktige saker som valg, ny

konsesjonsrunde og digital radiofremtid bidro til den
gode oppslutningen om samlingen i Drammen 21.-23.
april.

At kristne lokalradioer virkelig har
tyngde når vi står sammen, viste seg da
nytt styre i NLR skulle velges. De mange
konsesjonærene fra vår del av bransjen
forhandlet
samlet
med
andre
grupperinger i forkant av valget. Dermed
ble vår kandidat, Vigleik Brekke, valgt
inn i styret.

En får utvekslet erfaringer, tips og råd og
en får knyttet verdifulle kontakter. Dette
skjer gjerne over et godt måltid, som det
var mange av på landsmøtet.

Bente Klemetsdal ble valgt til ny leder i
Lokalradioforbundet. Hun jobber i Radio1.
Foto: På Lufta/Øystein Bjerkeland

Uformelle møter med kolleger fra ulike
typer radioer er noe av det mest
berikende på et slikt landsmøte.

Nyvalgt styremedlem i Lokalradioforbundet,
Vigleik Brekke fra Kystradioen, i ivrig passiar
med kollegaer på Landsmøtet.
Foto: På Lufta/Øystein Bjerkeland

To spesielt positive opplevelser for meg –
og visstnok for mange andre – var
landsmøtets besøk av Barbro Fällmann
og Stig Hjerkinn Haug. Fällmann
fokuserte på hvordan vi skal få bedre
samsvar mellom det vi sier og det
lytterne faktisk oppfatter at vi sier.
Hjerkinn Haug utfordret oss på det
kreative området ved bl.a. å tenke lite
eller ingenting på det som er gjort og
desto mer på det som ikke er blitt utført.

F.v.: Kai-Steinar Vangen, Gimlekollen Radio,
Arvid Lodden, Nytt Liv Media, Harald
Endresen,
Gimlekollen
Radio/Norea
Mediemisjon, Jan Ove Krutvik, Radio DSF,
Eva Hilde Murvold, Radio Sentrum, Per Ove
Stige, Norea Mediemisjon og David Andresen,
Norea Oslo.
Foto: På Lufta/Øystein Bjerkeland

Roar Holthe fra RadioAdressa og Nils Gunnar
Haraldseid (t.h.)fra Radio Øst takkes for god
innsats i styret i Lokalradioforbundet, av
Andreas Reitan i Nea Radio.
Foto: På Lufta/Øystein Bjerkeland

Neste år skal NLR’s landskonferanse
arrangeres i Kristiansand. Det skjer 11.13. mai. Det hadde vært veldig flott om
kristne lokalradioer stilte opp også her i
et stort antall. Gjennom at vi viser oss i
slike sammenhenger, er vi med på å
fjerne inntrykk av at kristne kanskje
isolerer seg for mye i samfunnsdebatten.
Velkommen til Kristiansand.

Kai-Steinar Vangen
Gimlekollen Radio.

Lederen har ordet
Kjære venner!
Hadde alt vært normalt nå, så hadde vi vel
sittet og svettet og strevd med å skrive ny
søknad om konsesjon for en ny periode.
Som alle har fått med seg er dette nå utsatt
ett år. Dette skyldes flere ting, også det at
Medietilsynet vil se på enkelte områder på
nytt.
Det som også er sikkert er at flere aviser og
mediehus vil søke om konsesjon i den nye
runden. Så dere må følge med om det er
”nye” som kommer i deres område og om
det kan ha innvirkning på deres konsesjon,
når det gjelder sendetid og plassering.

Når det gjelder innføring av DAB, går det
fortsatt langsomt. Ikke minst når det gjelder
salg av mottakere. Det er mye som tyder på
at lokalradio vil være å finne på FM-båndet
lenge etter 2014. Jeg tror at DAB kommer,
men da for NRK og de store riksdekkende
stasjonene som P4 og Kanal 24. Muligens
vil noen av lokalradio-kjedene også gå inn
på DAB, og da i kombinasjon med FM.
Det vil bli for kostbart og det egner seg ikke
noe særlig for lokalradio, ei heller ikke
dekningsmessig.

Jeg har ingen tro på at politikerne tør koble
ned FM-nettet, så lenge det er så mye
usikkerhet omkring DAB, ikke minst når det
gjelder kostanadene.
Så får tiden vise om jeg tar feil i min
analyse.
Vi får stå på også i fremtiden, kjære venner.
HUSK DET ER VI SOM HAR DET
BESTE BUDSKAPET. LYKKE TIL! OG
GOD SOMMER!
Nils-Gunnar Haraldseid
(styreleder)

Reportasjer

Vigleik Brekke på fast styreplass i Norsk Lokalradioforbund
Under Norsk Lokalradioforbunds Landsmøte i
Drammen, ble Vigleik Brekke valgt inn på fast
styreplass. -Det er nå 6 år siden en representant fra de
kristne lokalradioene i Norge hadde fast styreplass i
-Det er med spenning jeg ser frem til
styrearbeidet i forbundet. Vervet vil nok bli
krevende og utfordrende. Styremedlemene
kommer fra ulike radioer og miljøer, og da må
vi bruke tid og krefter på å komme fram til
fornuftige beslutninger, sier det nyvalgte
styremedlemmet i Norsk Lokalradioforbund.
Han tar opp stafettpinnen etter Nils Gunnar
Haraldseid som har vært fast møtende i
forbundet som 1. varamedlem de siste fire
årene. Brekke forteller han syntes det var riktig
at han stilte som kandidat til styret, da
Haraldsied ikke ønsket å stille til gjenvalg.
De kristne stasjonene utgjør vel 20 prosent av
de 250 konsesjonene som finnes i Norge.
Vigleik Brekke mener derfor det er på sin
plass at de kristne radioene er representert i
Lokalradioforbundets styre.
Brekke er opptatt av at Kristent Radioforum
bruker
sin
uttalelsesrett
i
Norsk
Lokalradioforbund. –Kristent Radioforum må
ikke være redde for å innta egne standpunkter
når det er nødvendig. Dette bør gjøres i
forståelse med forbundet. Vigleik Brekke har
allerede
lang
erfaring
med
å
gi

NLR, så det er på høy tid at vi kommer inn igjen, sier
Brekke. Vigleik Brekke er redaktør i Kystradioen i
Hordaland, en radio med allmen profil som bygger på
de kristne grunnverdiene

høringsuttalelser på vegne av medlemmene i
Kristent Radioforum gjennom NLR gjennom
mange år som leder i forumet.

Hvilke oppgaver vil du prioritere i
styret?
-Jeg vil naturlig nok prioritere arbeidet med
rammevilkårene for neste konsesjonsperiode.
Her er det viktig at alle de ulike typer
lokalradioer får gode rammevilkår og selv få
styre hvordan radiodriften skal finansieres.
Jeg ønsker også at den andelen lokalradioene
får
i
støtte
fra
Medietilsynet
til
programproduksjon, utviklingsprosjekt og
kompetansehevende tiltak økes betydelig. I
forhold til hva avisbransjen får i form av
pressestøtte og momsfritak er det forsvinnende
lite som tilfaller lokalradioene. Selv om
omsetningstaket for bingo skal fjernes, er det
viktig å sikre at denne viktige inntektskilden
for radioene opprettholdes.

tøffe tak. –Vi må nok være innstilte på at vi
ikke blir enige i alle sakene. Styrelederen
(Bente Klemetsdal, Radio 1) kommer fra en
kommersiell radio, men jeg har stor tro på at
hun vil ivareta interessene til hele
lokalradiobransjen som leder av styret.

Hvordan kan medlemmene i
Kristent Radioforum ”bruke” deg?
-Den beste måten medlemmene i Kristent
Radioforum kan bruke meg på, er å ta kontakt
på telefon eller e-post (brekke-v@online.no).
Jeg har f. eks. ikke inngående kjennskap til
hvordan radiobingo gjennomføres. På dette
feltet er jeg helt sikker på at jeg vil få tilført
kunnskap fra medlemmer i Kristent
Radioforum.
Vi ønsker Vigleik Brekke lykke til i jobben i
Lokalradioforbundets styre, og takker også for
at han var villig til å ta på seg denne jobben.

Brekke er godt fornøyd med det nye styret i
NLR, men regner med at det nok kan bli en del

EHM

Over til nyhetene
Inspirasjon og utfordring i 35 radiotimer – på din lokalradio?
I forbindelse med Misjonssambandets generalforsamling i Trondheim, 12.-16. juli, står Norea Mediemisjon i bresjen
for å lage direktesendt radio fra stevnehallen i trønderhovedstaden. Sendingene distribueres via Internet, og kan
benyttes av alle lokalradioer som ønsker det.
NRK-medarbeider
og
tidligere
programredaktør i Norea Mediemisjon, Odd
Borgestrand har tatt oppdraget med å være
redaksjonsleder i Trondheim. Han lover
programmer som skal være interessante langt
utover Misjonssambandets kretser. –Vi er midt
i en kulturby med masse historie. Våre
reportere skal jakte på de gode historiene og
menneskene som har noe å fortelle, og de
mange tusen tilreisende skal få service
gjennom programmene, sier Borgestrand. Han
vil få hjelp av ca. 15 medarbeidere fra Norea

og Misjonssambandets lokalradioer til å fylle
de 35 sendetimene.
Radioen vil få eget studio i vrimlehallen i
Trondheim spektrum, hvor
generalforsamlingen avholdes.
Sendeplanen ser slik ut:
onsdag 12. juli: fra 17.30-22.00
torsdag 13. juli fra 09.00-11.30 og 17.30 23.30
fredag 14. juli fra 09.00-11.30 og kl 18.0023.30

lørdag 15. juli fra 09.00-11.30 og kl 17.3023.30
søndag 16. juli fra 10.00-16.00
Det tas forbehold om mindre endringer.
Detaljert programoversikt sendes ut til
interesserte.
I denne sendetiden ligger overføring av
Bibeltimer på formiddagen og Kveldsmøter på
kvelden. I for-og etterkant av disse sendingene
kommer direktesendinger fra Spektrum, der
misjonens utfordringer settes inn i et
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samfunnsmessig aspekt. Noe
sendetid vil bli satt av til barneog ungdomsprogrammer.
Lokalradioer som er interesserte
kan enten ta ned og videresende
sendingene direkte, eller gjøre
opptak og sende de i etterkant.
For mer informasjon om dette, ta
kontakt med daglig leder i Norea
mediemisjon,
Tore Askildsen
tas@norea.no tlf: 990 34 785.
Eller redaksjonsleder
Odd Borgestrand,
odd@borgestrand.no
tlf: 906 20 028.

Ordfører i
Kristiansand var
gjest under Noreas
sendinger under
NLMS
generalforsamling i
2003. Hun blir
intervjuet av Ellen
Sørlien og Jostein
Sæth.

Mindre kristen radio i Trondheim
Trondheim fikk fra 1. juni et betydelig mindre kristent radiotilbud. Både Radio B og Radio Adventkirken
reduserer nå i sendetiden fordi de rett og slett mangler ressurser til å opprettholde tilbudet.
Det er ressursene det står på, forklarer både
Radio B og Radio Adventkirken. Begge
radioene synes det er tungt å måtte trappe ned i
sendetiden, men lover samtidig sine lyttere god
radio i den sendetiden de forsatt disponerer.
Fra 1. april kuttet Radio Adventkirken ut alle
sine sendinger på hverdagene, og sender nå
bare på lørdager, fra 9-15. Fra 1. juni kom
reduksjonen fra Radio B, og de beholder kun
sendetiden 16-18 på hverdagene. Radio B
drives av Pinsemenigheten Betel i Trondheim.
Begge radioene benekter at dette er første skritt
mot nedleggelse.
Radio

Adventkirken

er

lokalradioen

i

Trondheim som har overlevd lengst, og startet
opp allerede da kringkastingsmonopolet
opphørte i 1982. Herold Olsen bekrefter at
entusiasmen for å drive radio nok er noe
mindre i dag i Adventkirken enn i -82. -Men
gløden er der jo fortsatt. Vi har jo et budskap å
sende ut til Trondheims befolkning. Det kristne
budskapet og det å fortelle hvem vi er er det
som motiverer, sier Olsen.
Også i Radio B merker de at tilgangen på
frivillige medarbeidere er ikke som den har
vært. -Og særlig de unge har vært vanskelig å
få med, sier Mathisen.
Både Radio

B

og

Radio

Adventkirken

beklager nå at Trondheim blir stående med et
mindre kristent tilbud på eteren. Herold Olsen
sier at de nå håper på Radio Sentrum vil holde
koken, og gi byen et fortsatt godt radiotilbud.
Radio Sentrum sender på samme frekvens som
Radio B og Radio Adventkirken, og eies av
Trøndelag
krets
av
Norsk
Luthersk
Misjonssamband. Arnt Mathisen uttaler at han
synes det er veldig vondt å måtte redusere. Dette gikk langt inn i sjela mi. Jeg har virkelig
bedt om at ting skal legge seg til rette, slik at vi
kan komme sterkere igjen. Og det tror jeg vi
gjør. Vi har et kjærlighetens budskap vi vil
flere skal få høre mer om, derfor trenger vi et
bredt kristent radiotilbud.
EHM.

Smånytt
Vi minner igjen om
Kristent Radioforums landskonferanse 2007 blir 10.-12. august på Solborg Folkehøgskole i Stavanger. Sett av helga allerede nå! I neste nummer av
Radioforum kommer informasjon om programmet!

Prisutdeling
På landskonferansen på Solborg neste år vil styret i Kristent Radioforum
dele ut en pris til en person (innen medlemsrekkene til Kristent
Radioforum) som har utmerket seg på en spesiell måte. Vi trenger i den
forbindelse tips på kandidater som har utmerket seg på en spesiell måte;
briljant programleder, en som har stå-på-iver, en som har reddet radioen

ut av økonomiske vanskeligheter, osv osv. Vi etterlyser altså en kandidat
som har vist en sjelden god innsats! Tips på kandidater, med
begrunnelse, sendes til leder i styret Nils Gunnar Haraldseid, eller
nestleder Eva Hilde Murvold.

Kongens Fortjenestemedalje
Alf Kristian Tellefsen hedres med Kongens fortjenestemedalje i sølv!
Tellefsen får medaljen får sin innsats gjennom 50 år i Norges
Samemisjon. Foruten tjeneste som predikant, Finnmarks-sekretær og
kretssekretær startet Tellefsen Radio DSF i Karasjok. Der var han

primus motor fra oppstarten i 1990 og frem til i fjor. Arbeidet i Radio
DSF betegnes som et pionerarbeid, ved å formidle evangeliet både på
norsk og samisk. Kristent Radioforum gratulerer!

”Sendenettet rundt”

Radioen på vidda
Langt inne på Finnmarksvidda finnes det ferskeste medlemmet i Kristent Radioforum. Radio DSF, som eies av
Norges Samemisjon, meldte seg inn i forumet i vår. Velkommen som medlem!
Det er trønderen Jan Ove Krutvik som for
omtrent ett år siden reiste nordover for å bli
primus motor i den to-språklige radioen. En
radio på Finnmarksvidda sender selvfølgelig

både på samisk og norsk. Dette har ført til at
trønderen har vært delvis språkstudent denne
vinteren, noe Jan Ove synes er artig. –Her
lærer jeg et språk jeg ser konkret nytte av i

hverdagen. Så langt kan jeg presentere meg
selv på radioen på samisk, og introdusere
innslag og musikk. Kommer det noen feil, får
jeg hjelp til å korrigere dette.
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Sendingene på Radio DSF er tospråklige. Og
fordi Radio DSF er Norges eneste kristne
norsk-samiske lokalradio, må radioen selv stå
bak alle produksjoner. –Det er krevende,
forteller Jan Ove. Foruten han har han med seg
to andre medarbeidere som deler på en halv
stilling, og sju-åtte frivillige medarbeidere.

Oslo og enda litt til. Men like konkurransedyktige er de ikke på antall potensielle. Det
dreier seg om under 10.000 lyttere som bor i
disse områdene. –Med store avstander er det
ikke møte eller gudstjenester hver eller
annenhver helg, derfor synes vi det er viktig at
de har et godt kristent radiotilbud, sier Jan
Ove.

Tro og radio

Utvider

På tross av sjeldne kristne arrangementer, er
kirkene i Indre Finnmark de med best
oppslutning i landet. –Men som i resten av
bygde-Norge, så skulle vi gjerne hatt med flere
unge i forsamlingene, sier Jan Ove.

29. mai 2006 blir en merkedag i Radio DSFs
historie. Da utvider de sendeplanen til 38 timer.
Jan Ove forteller at i Indre Finnmark er det
ikke problem med få frekvenser eller for lite
sendetid, det handler mer om å få fyllt opp
døgnet. Sendeplanen har tidligere i år blitt
supplert med flere norske programmer, som de
får fra Norea mediemisjon, P7 Kristen
Riksradio og Tore Lie Ministries. I tillegg har
Jan Ove selv tatt initiativ til å starte et
helseprogram. Gjennom diakoniutvalget i
Karasjok har han fått med seg en lege, som
snakker om alt fra forkjølelse og influensa, til
kols og hjerteinfarkt.

Samtale etter gudstenesta

Krutvik på tur med hundeslede

Jan Ove Krutvik
Radioen har bygd opp sine sendinger rundt
serien ”Veien gjennom Bibelen”, som de har
oversatt til samisk. I tillegg sender Radio DSF
en diakoniserie og enkle barneprogrammer.
Radio DSF leverer i tillegg ukentlig en samisk
andakt til NRK Sámi.

Eksotisk
For en søring er det mye nytt å bli kjent med
om livet i Indre Finnmark. Språk er èn ting,
kultur og ikke minst klima er noe annet. Selv
om det ikke ble kulderekord denne vinteren,
viste graderstokken ofte under 30 kalde. Og
Radio DSF har under slike forhold hatt flere
turer på vidda både med hundespann og
scooter. – Samemisjonen bruker å ha møter for
reingjeterne langt inne på vidda. Da er det
noen ganger møte for èn mann, andre ganger
kommer noen naboer. Da er Radio DSF gjerne
med og gjør opptak, forteller Jan Ove.

Flere språk..
Ikke nok med at Radio DSF sender på samisk,
nå sysler de også med planer om å starte opp
sendinger både på finsk og russisk. Jan Ove
forteller: -Våre sendere når inn i Finland, og
mange russere og finner har flyttet inn i Norge.
Disse må vi ta på alvor, og gi de evangeliet på
hjertespråket.
Vi
har
fått
en
god
samarbeidspartner i Finland, og gleder oss til
å starte opp.
De finske sendingene starter 29. mai, og de
russiske ligger litt lenger frem i tid.

Gedigent konsesjonsområde
Få andre radioer kan konkurrere med Radio
DSF i dekningsradius. De sender i Kautokeino,
Karasjok og Tana, totalt 20.000 km2! Det
tilsvarer Vest-Agder, Øst-Agder, Vestfold,

Og det er her radioen kommer inn. –Radioen er
den beste talerstolen som finnes. Det som er så
bra med radio, er at det er så lav terskel for å
høre på. Det å vise seg i kirka eller misjonshus,
kan for mange være en skummel sak. Men å
høre på et kristent radioprogram, det trenger
ingen å vite noe om. Det at vi er så ufarlige og
lett tilgjengelige, er det beste med radioen.
Både da jeg jobbet sørpå og her i nord forteller
lyttere at det var gjennom en kristen lokalradio
de fant troen. Andre forteller at det er de
kristne programmene som gjør at de er bevart i
troen. Det er iallefall troen som er drivkraften
bak Radio DSF. Hvis ikke kunne vi jo brukt
pengene bare på å arrangere møter, sier
redaktøren av Radio DSF i Karasjok, Jan Ove
Krutvik.
EHM

Informasjon
Styret i Kristent Radioforum
Nils Gunnar Haraldseid (leder og kasserer)
Radio Øst
Eva Hilde Murvold (nestleder og bladansvarlig)
Radio Sentrum
Åge Philip Eriksen (sekretær)
Halden Nærradio
Fred Karlsen (styremedlem)
Kontakt Radio
Hans-Henrik Årby (styremedlem)
Kontakt Radio
Kai Steinar Vangen (1. varamedlem)
Gimra
Arvid Lodden (2. varamedlem)
Nytt Liv Media

69 29 42 42
73 94 00 15
33 45 06 17
33 47 74 36
38 14 50 35
51 82 31 31

90 69 12 17
92 05 04 70
45 63 72 54
90 92 18 72
45 63 76 73
95 05 98 45
99 61 05 47

ngh@radioeast.nu
murvold@radiosentrum.org
age.philip@halden.net
fredkarl@online.no
hhaarby@start.no
ksv@gimra.no
alodden@nyttlivmedia.no

33 45 85 34

45 60 01 04 geiroy@start.no
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