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Respons
Pengene strømmer inn fra tidlig morgen til sent på kveld. Her er Espen
Halvorsen (t.v.) Kai-Steinar Vangen og Per-Ove Stige i full gang med
Responssending, og klokka har akkurat passert 8 på morgenen.
(Les mer på side 6 og 7.)

Barnet i armene våre
Julebetraktninger
En mann reiste med
langdistansebuss og fikk
en pause i byen Atlanta
for å vente på en annen
buss. Mens han satt i et
gatekjøkken og fikk seg
litt formiddagsmat, kom
en kvinne ut fra
dametoalettet mens hun
bar på et bittelite
spedbarn. Hun spurte
mannen: «Kan du holde
babyen for meg et
øyeblikk, for jeg glemte
portemoneen min på
toalettet.» Det sa han seg
villig til. Men da kvinnen
nærmet seg hovedporten
til busstasjonen, løp hun
ut på den travle gaten, og
straks ble hun borte i
menneskemengden.
Mannen kunne ikke tro
sine egne øyne. Han
stormet bort til døren
med babyen i armene for
å rope på kvinnen, men
han kunne
ikke se henne
noe sted. Hva
skulle han
gjøre? Hva
ville du gjort i
en slik
situasjon?
Lagt fra deg
babyen og
løpt din vei?
Etter at han
hadde fått roet
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seg litt ned, gikk han
bort til
informasjonsskranken og
fortalte hva som hadde
skjedd. De fant snart
hvem som savnet barnet.
Kvinnen som hadde bedt
ham holde den lille, var
ikke den egentlige
moren. Hun hadde tatt
barnet, kanskje for å
tilfredsstille sitt
morsinstinkt – å få holde
et spedbarn i armene.
Mannen pustet ut av
lettelse da den virkelig
moren var funnet. For
hva i all verden hadde
han med et lite barn å
gjøre?
På en måte er vi alle i
samme situasjon som
mannen på busstasjonen.
Vi står også der med
spørsmålet: «Hva vil vi
gjøre med det lille
barnet?»

Er det gått opp for oss at
Gud i himmelen har lagt
en baby i armene våre –
et barn som ikke bare
skal vise seg å være
uvanlig begavet, men
faktisk er en gave til oss
fra Guds eget hjerte?
For to tusen år siden fikk
noen gjetere en helt
spesiell opplevelse.
Himmelen ble opplyst av
en engel som sa: «Frykt
ikke! For se, jeg
forkynner dere en stor
glede – en glede for alt
folket. I dag er det født
dere en frelser, som er
Messias, Herren – i
Davids stad … Dere skal
finne et barn som er
svøpt og ligger i en
krybbe.»
Guds store glede og
ufattelige gave er lagt i
hendene våre. Det er
ikke noe poeng å gi ham
videre til andre
med en gang.
Først kan vi ta
imot fra ham alt
det gode han
kom for å gi.
Asbjørn
Kvalbein
web-pastor i
Norea
Mediemisjon,
webpastoren.no

Lederen har ordet
Ja, nå har du et nytt blad fra Kristent
Radioforum i hendene. Denne gang i
et splitter nytt format også! Styret i
Kristent Radioforum synes nemlig at
dette kontaktleddet (bladet altså) er
så viktig, at vi ønsker å prioritere
både mer jobb og penger på det.
Foruten konferansen annenhvert år,
er jo
bladet
eneste kontakt
mellom styret og
medlemmene.
Fremover ønsker
vi å satse på å få
mer
reportasjestoff
inn i bladet og
du skal finne
mer nyheter og
viktig
informasjon. Det håper vi du og din
radio vil like!

til Kristent Radioforum og som sitter
i styret i Norsk Lokalradioforbund,
er inne med noen ord i forbindelse
med
den
viktige
konsesjonssøknaden, som nå snart
ligger i postkassene våre. Ellers kan
du hygge deg med julebetraktningen
om ”Barnet i armene våre”, som
Asbjørn
Kvalbein
har
laget for oss,
samt mye annet.

Faktisk er Kristent Radioforum den
største paraplyorganisasjonen for
lokalradioer i Norge. Med unntak av
Norsk
Lokalradioforbund
selvfølgelig.
Men
Kristent
Radioforum ønsker å ta vare på
interessene for radio med det
spesielle siktemålet, -nemlig at flere
mennesker skal bli et Guds barn. Vi
tror desuten at gode radiohistorier fra
våre medlemsrekker rundt omkring
er en viktig inspirasjonskilde for
andre medlemmer. I denne utgaven
av Radioforum kan du lese om
Hjerteradioen på Romerike. Og
Vigleik Brekke, fra medlemsrekkene

Vi håper du vil sette pris på bladet!

Har du idèer til
saker vi bør ta
opp, radioer vi
bør skrive om
eller
annet,
håper jeg du tar
kontakt
med
oss. Kontaktinformasjon finner du på
siste side.

Med ønske om en fortsatt fin
førjulstid og en velsigna julehøytid.

Eva Hilde
Murvold
Nestleder i
Kristent
Radioforum og
bladansvarlig
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Over til nyhetene
Utlysing av ny konsesjon våren 2007
Medietilsynet har av Kultur- og
kyrkjedepartementet fått mandat til å
utforma opplegg for ultlysing og
tildeling av lokalradiokonsesjonar frå
01.01.2008. I skriv frå Medietilsynet
går det fram at utlysing kan skje i mars
og tildeling i løpet av sommaren 2007.
Departementet har ikkje lagt opp til
vesentlege endringar av sendarnett og
frekvesplanar, men at det kan vera rom
for visse justeringar omkring storbyane.
Difor er det i oktober gjennomført
såkalla erfaringsmøte i Oslo, Stavanger,
Bergen
og
Trondheim.
Tilbakemeldingane frå desse møta er at
dei
har
vore
avklarande
for
lokalradiostasjonane
si
side,
samstundes som Medietilsynet har fått
med seg nyttig informasjon om
stasjonane
sine
synspunkt
på
konsesjonsområde, sendarnettstruktur
mm.
Det er nå etter måten kort tid fram til
søknadsfristen
for
ny
konsesjonsperiode.
Det hastar for
stasjonane å gjera opp status og korleis
dei ser for seg ein ny konsesjonsperiode
på sju år. I forkant av utarbeiding av
sjølve søknaden, bør ein utarbeida
notat/arbeidsplan
for
ny
konsesjonsperiode som omhandlar
mellom anna visjon, målsetting,
programplanar,
programprofil,
nettverk,
samarbeid
med
andre
stasjonar og finansiering. Dei kristne
lokalradiostasjonane bør også lokalt
vera aktive i fasen både før og etter
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utlysing og tildeling. I mange byar er
det fleire sendarnett, og det er viktig at
stasjonane er medvitne på kva
sendarnett ein ønskjer å vera på og kva
sendetider som er aktuelle. Ein bør
også merka seg at det ikkje berre er
kommersielle stasjonar som kan søkja
om 24/7-konsesjon. Ein del kristne
stasjonar kan ha ambisjonar om å fylla
ein heil frekvens åleine,
gjerne
kombinert med å knytta seg opp mot
nettverk
som
leverer
program/programflater.
I
konklusjonane
frå
rammevilkårsrapporten går det fram at
samarbeid vil bli prioritet. Det kan
difor vera ei god løysing å
framforhandla sendarnettplassering og
sendetider ved innsending av søknad.
Det er likevel viktig å vera klar over at
ingen eksisterande konsesjonærar i
prinsippet har klippekort på fornya
konsesjon. Ein del stader kan det også
koma nye og ukjente søknader som kan
gi store utfordringar når det gjeld
plassering på sendarnett og sendetid.
Nå handlar det om å nytta tida godt.
Lukke til!

Vigleik Brekke
styremedlem i Norsk
Lokalradioforbund
og redaktør i
Kystradioen.

Hvem fortjener Kristen Radioforums pris?
Som nevnt i
forrige nummer
av Radioforum,
så
ønsker
Kristent
Radioforum å hedre noen
i sine medlemsrekker
med en pris.
Utdelingen av denne vil
foregå på konferansen på
Solborg folkehøgskole
10.-12. august 2007.
Styret
i
Kristent
Radioforum
synes
nemlig det er på tide at

noen i vårt fòra blir vist
annerkjennelse for sitt
arbeid, og jakten på
riktig kandidat er herved
sparket igang.
Styret
i
Kristent
Radioforum vedtok på
siste møte å sette ned en
egen jury for dette.
Kandidaten vi ønsker å
hedre bør være en person
(kanskje i samarbeid
med sin radio) som har
utmerket seg på en
spesiell måte; sjelden

stå-på-iver, sjeldent gode
strategiske evner, lang
og tro tjeneste e.l.
Vi ber medlemmer i
Kristent
Radioforum
sende inn tips på
kandidater. De sendes
styret
i
Kristent
Radioforum. Tipsene bør
begrunnes.
Styret
i
Kristent
Radioforum
har
utarbeidet noen statutter
for denne prisen. Her kan
dere
lese
dem:

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.
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Reportasjer
Respons for alle
Erfaringer fra Gimlekollen Radio
Blant våre mange kristne lokalradioer
varierer inntektskildene. Noen har
positive erfaringer med bingo, mens
andre får til dels store midler
gjennom lotterier. Lytterforeninger
med medlemskontingent gir også
gode inntekter. Videre kan nevnes
sponsing, reklame, lytterturer og ulike
arrangementer. Kombinasjoner av
disse og andre inntektskilder finnes
også.

- Lyttere blir inspirert av å høre på
gjester som forteller om hvordan
Herren trofast har vært med i
motgang og medgang. Når gjester
også forteller om hva Gimra har
betydd for dem og andre, rører det
ved folks givervilje. En slik radio
ønsker de å støtte, påpeker Vangen,
som også poengterer hvor fint lyttere
syns det er at en del av de innsamlede
midlene går til et ytremisjonsprosjekt
hvert år.

Gimlekollen
Radio
(Gimra) i
Kristiansand har siden 2003 hatt god
effekt av en årlig RESPONS-aksjon.
Tre dager i september sendes det
totalt over 30 timer på lufta. I denne
perioden får lytterne muligheter til å
ringe inn og vise sin takknemlighet
gjennom å gi gaveløfter.
- Inklusiv forhåndsgaver har vi nådd
innsamlingsmålene hvert år, sier
daglig
leder
og
redaktør
i
Gimlekollen
Radio,
Kai-Steinar
Vangen. I september i år var målet
700.000 kroner og resultatet ble på
om lag 710.000.
Evalueringen etter årets aksjon tyder
på at flere momenter har bidratt til det
gode resultatet. Blant annet er det
viktig med en omfattende gjesteliste.

Daglig leder og redaktør for Gimra, KaiSteinar Vangen (t.v.) jobber konsentrert. Her
er han på sending sammen med Martin
Birkedal og Geir Sandvik (t.h.).

Vangen understreker at mange og
varierte gavekort er viktig med tanke
på innringningen. Likedan vektlegger
han betydningen av appeller, som
kjente og mindre kjente personer har
lest inn og som sendes i ukene før
forts. neste side
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aksjonsdagene. Appellene er varierte i
innhold, personlige i formen og de får
fint frem hva Gimra betyr i
forskjellige sammenhenger.
Kai-Steinar Vangen i Gimlekollen
Radio sier at han med glede skal gi

mange
andre
tips
til
radiomedarbeidere rundt om i landet,
som måtte være interessert i å høre
mer om erfaringer med RESPONSaksjonene.
Han nås på telefon:
38 14 50 35 og 95 05 98 45.

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

Norsk Lokalradioforbunds årskonferanse 2007
I fjor var det rekordmange representanter på Norsk Lokalradioforbunds årlige
konferanse. Skal vi gjenta dette til våren?
Neste konferanse går av stabelen 11.-13. mai i Kristiansand. Kristent Radioforum
oppfordrer så mange som mulig å bli med. Her er mye nyttig faglig inhold, og
relevant informasjon. Programmet blir tilsendt i posten til medlemmer i forbundet,
du finner informasjon også her: www.nlrf.no

Kristen Radiokonferanse 2007
Husk Kristen Radioforums konferanse på Solborg folkehøgskole i Stavanger, 10.12.08.07. Styret jobber nå intenst med å legge brikkene på plass for programmet.
Flere spennende navn er kontaktet, og konkret informasjon om dette kommer!
Program og påmeldingsskjema kommer i posten i god tid før sommerferien. Sett av
helga allerede nå! Her kan du finne mer informasjon om Solborg:
www.solborg.fhs.no
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Det blir kjempefine omgivelser på Solborg Folkehøgskole på konferansen neste sommer.

Sosialt samvær med kaffe og kaker ute i det fri. Her fra siste Kristen Radiokonferanse i Moss 2005.
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”Sendenettet rundt”
I Guds hånd
De nærmer seg 20 år. I 1988 gikk startskuddet for Hjerteradioen
på Romerike. Fortsatt er det kristen sang og musikk og
lokalreportasjer som er kjernen i sendingene, forteller redaktør
Svein Birger Sjursen.

Studio befinner seg i underetasjen til Betania Årnes, like ved Årnes Stadion

- På underlig vis har Gud holdt sin hånd
over utstyr og drift i disse 18 årene,
forteller Sjursen. Han redegjør for
Hjerteradioens historie, som startet med
at Ragnar Johannessen fikk en
tilskyndelse etter en tur til Israel i 1986.
Det første radiohuset fikk Hjerteradioen
av kommunen. Det ble plassert på
Jessheim. Teknisk utstyr ble innkjøpt
fra Kristelig Kringkastingslag.
Daglig leder Birger Sjursen
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- En merkelig brann i inngangen skaffet
penger til det første avdraget på det
innkjøpte utstyret, forklarer Sjursen.
Etter de første tre årene kjøpte radioen
nytt hus på Gystad. Til å begynne med
hadde radioen felles bingo med
idrettslaget. Men de trakk seg etter at
bingoen gikk i underskudd.
– Etter den dagen har bingoen gått med
overskudd, og radiohuset kunne
betales, sier Sjursen. Han overtok
driften fra høsten 2000, sammen med
Ragnar Johannessen som grunnla
Hjerteradioen. Siden har tospannet vært
ansvarlig for driften.

Hjerteradioen er på lufta på onsdag- og
torsdagskvelder. Begge kveldene er det
delvis samsending med Radio Glåmdal
på
Kongsvinger.
Sammen med dem produseres bl.a.
ønskekonsert. Dette er et program
daglig leder Sjursen er glad for.
- Det er både spennende og
kontaktskapende. Vi får stadig nye
innringere. Radioen vier mye plass til
kristen sang og musikk, og til lokale
reportasjer.

Enkel løsning i studio. Skranken skiller gjest og
teknikker.
Ansvarlig redaktør Ragnar Johannessen

Ingen er ansatte i Hjerteradioen, alle
jobber
gratis.
I mars 2002 var radioen igjen på
flyttefot. De flyttet da inn i rimeligere
lokaler på Årnes, og driften i dag går på
pengene av salget av eiendommen på
Gystad.
Sendingene
Hjerteradioen dekker området omkring
Gardermoen, nordover til Stange og
sydover til Lillestrøm. Og fra Hurdal i
vest til Charlottenberg (i Sverige!) i øst.
Et tett befolket område, med andre ord.
Frekvensene er FM 107,9 og 105,6.
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– Dette er stoff som er døråpnere til
lytterne. Vi har til stadighet noen av
landets mest kjente trekkspillere i
studio. Innimellom sørger Ragnar
Johannessen for forkynnelsen. Han er
til daglig prest, forklarer Sjursen.
Fremtiden
- Ja, vi ser at fremtiden tilsier
samarbeid med andre lokalradioer. Det
blir en utfordring å finne riktige
samarbeidsformer, tror Birger Sjursen.
Hjerteradioen er allerede en av Kristent
Radioforums beste på Internett. De
oppdaterer jevnlig sidene, med innhold
i sendinger m.m. Du kan se mer om
dem på www.hjerteradioen.no
EHM

Markedsplassen
”Fra platearkivet”
Nytt Liv Media tilbyr andre i Kristent Radioforum å benytte programserien "Fra
platearkivet". Programmet har en lengde på 15-20 minutter, og spiller kristen sang
og musikk som kom ut for noen tiår siden. Mellom musikken forteller
programleder Inge Kallestad om sangene, utøverene og annet. Programmet
produseres hver eller annenhver uke. For mer informasjon, ta kontakt med Inge
Kallestad: ikallestad@nyttlivmedia.no Tlf: 51823134.

Informasjon
Styret i Kristent Radioforum
Nils Gunnar Haraldseid (leder og kasserer) Radio Øst
69 29 42 42
90 69 12 17
ngh@radioeast.nu
Eva Hilde Murvold (nestleder og bladansvarlig)Radio Sentrum
73 94 00 15
92 05 04 70
eva.hilde.murvold@t-a.no
Åge Philip Eriksen (sekretær)Halden Nærradio
45 63 72 54
age.philip@halden.net
Fred Karlsen (styremedlem) Kontakt Radio
33 45 06 17
90 92 18 72
fredkarl@online.no
Hans-Henrik Årby (styremedlem) Kontakt Radio
33 47 74 36
45 63 76 73
hhaarby@start.no
Kai Steinar Vangen (1. varamedlem)
Gimra
38 14 50 35
95 05 98 45
ksv@gimra.no
Arvid Lodden (2. varamedlem) Nytt Liv Media
51 82 31 31
99 61 05 47
alodden@nyttlivmedia.no

Medlemsbladet Radioforum
Redaktør, layout:
Geir Øynes, Haneholmv. 73, 3209 Sandefjord
33 45 85 34
45 60 01 04
Trykk:
Lura Trykkeri AS
Postboks 1078, Gamlev. 23, 4391 Sandnes
51 70 71 50
51 63 05 27

geiroy@start.no

post@luratrykkeri.no
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En fredfull julehøytid og et
velsignet godt nyttår ønsker vi
alle våre lesere!
Hilsen styret i Kristent Radioforum.

