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RADIOKONFERANSE I 2013
Neste radiokonferanse i regi av
Kristent Radioforum vil bli avviklet
16.- 18.-august 2013.

Programmet er nå ferdig og du kan
melde deg på konferansen på vår
hjemmeside.

Stedet blir Borgund Folkehøgskole i
Ålesund og teknisk arrangør vil være
Nørrøna Radio, Radio Sentrum og
New Life Radio.

Gå inn på www.radioforum.no for info
og påmelding.

Kontaktperson er styremedlem i Kristent Radioforum, Svein Værnes.

Program og info sendes også ut med
denne utgaven av bladet.

Ålesund, vertsby for årets radiokonferanse. Du er velkommen!
KRISTENT RADIOFORUM NR 20, ÅRGANG 12, 2013
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LEDEREN HAR ORDET
Kjære lokalradiomedarbeider!
Visst skal våren komme.
Visst skal jorden bli ny.
Visst skal solen ﬂamme
fra en himmel uten sky.
(Eyvind Skeie)
Etter en lang og kald vinter, har vi fått lengre og lysere
dager, og snøklokkene titter opp av jorden.
En vår og sommer ligger foran oss, -ren og ubrukt.
Hvordan vil du bruke denne sommeren?
Radiokonferansen i Ålesund 16 – 18 aug regner jeg med
at du allerede har skrevet opp i din planlegger.Hvis ikke
må du gjøre det nå. Programmet kommer om ikke alt for
lenge.
Lenge har vi visst at det blir digitalisering av radioen, og
det blir DAB. Vi må være med i denne prosessen framover. Lokalradioene må være på banen, ikke på sidelinja å
se på hva som skjer.
Stå på og vær dristig. Finn ut hva som foregår i det område du er.
Vi vet og har erfaring med at lokalradioene er et viktig redskap til å formidle et godt budskap ut til lytterne. Dette må
vi fortsette med.
Lykke til og en God radiosommer.
Så sees vi i Ålesund, det er viktig at du kommer.
Olaug Husby
Leder

www.radioforum.no
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BUDSTIKKA RADIO TRØNDELAG HAR FORNYET SEG

Budstikka Radio Trøndelag ( BR ) har
fornyet sin hjemmeside
www.budstikkaradio.no.
I tillegg er det også etablert en
facebook-side som er ﬂittig besøkt.
Hele 1039 var innom å så på informasjonen om den felles møteaksjonen
med Marit Stokken og Irene Krokeide
Alnes som var på Stjørdal Bedehus i
mars i år. Møte ble sendt over BR, og
en hadde inntrykk av at mange fulgte
radiomøtene.
Budstikka Radio Trøndelag ønsker
også å være visjonær med å formidle
det bibelske budskapet om ”framtid
og håp, om frelse i Jesus Kristus”,
ved å ta i bruk andre medieplattformer. Ikke bare på radio, men også på
KRISTENT RADIOFORUM NR 20, ÅRGANG 12, 2013

TV.
Domene navnet ”Ved Kilden” er BR`s
TV produksjon. Her kommer møteprogram og sangprogram fra Trøndelag sendt over Kanal 10 Norge.
Stjørdal Bedehus er et godt egnet lokale for radio og TV produksjon både
lydmessig med tanke på akustikken
og belysning og romﬂate.
De første programmene fra BR på
Kanal 10 Norge vil muligens bli sendt
i mai måned.
Kjell Kolbrek
Link Budstikkas Facebookside på
www.facebook.com/Budstikkaradio
Hjemmeside: www.budstikkaradio.no.
www.radioforum.no
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KRISTENT RADIOFORUM 20 ÅR
Kristent Radioforum kan nå feire 20-års jubileum. Vi vil markere dette under
radiokonferansen i august.
Noen fakta om historien til Kristent Radioforum:
- Første konferanse for kristne nærradioer var på Gimlekollen
Mediesenter i 1990.
- På Danvik folkehøyskole i Drammen i 1991 – den andre kristne radiokonferansen - begynte planleggingen av et forum for kristne lokalradioer.
- I 1992 – på Norsk Lokalradioforbunds landsmøte i Haugesund, kom en
gruppe på 18 representanter fra de kristne radioene sammen og
stiftet: Kristent Radioforum.
- På Hedmarktoppen i aug. 1993 var første ordinære samling for
Kristent Radioforum.

HEDERSPRISEN 2013
Enda en gang vil Kristent Radioforum dele ut en hederspris. Det skal
skje på Kristen Radiokonferanse i
2013.
Du inviteres til å komme med forslag til hvem som fortjener hedersprisen i år.
Begrunnede forslag sendes til
juryen, ved Vigleik Brekke, på epostadressen brekke-v@online.no.

STOFF TIL NESTE
NUMMER
Vi etterlyser stoff og bilder til neste
nummer. Har du noe stoff, send
det til bladet. Kan vi få ut et nytt
nummer høsten 2013? Jubileum,
programinfo, alt som kan være nyttig for andre.

Forslag må være sendt innen
midten av juni 2013, jfr. statuttene.

www.radioforum.no
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PÅ TUR MED RADIO ØST

En viktig inntektskilde for Radio Øst,
er turvirksomhet. I mange år nå har
Radio Øst arrangert to innenlandsturer og to utenlandsturer i året.
Utenlandsturene er i samarbeid med
Sabra Tours, og har gått til mange
forskjellige land – bl.a. Israel, Kina,
Tyrkia, Italia, Hellas og Malta. Reiseledere er vanligvis Radiosjefen
m/frue.
Dette er en veldig ﬁn anledning til å
bli kjent med mange lyttere, og det
betyr mye at det er radiosjefen som
er med.
KRISTENT RADIOFORUM NR 20, ÅRGANG 12, 2013

All PR for turen går gjennom annonsering på radioen.

Tur til Polen
6.-16. juni 2012 gikk turen til Polen,
Slovakia og Ungarn. Turen startet
med to dager i Krakow og ble avsluttet med to dager i Budapest, med ﬁn
omvisning i begge byene.
Montro om Budapest er Europas
ﬁneste by? I hvert fall ønsket vi oss
tilbake – til begge byene.
En sterk tur med mange inntrykk til
fangeleirene i Auschwitz og Birkenau
www.radioforum.no
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ble det også.
Men hovedtyngden av turen var
Slovakia – et land de færreste av oss
hadde tenkt at vi noen gang skulle
komme til.
Curt Westman var med som ekstra
reiseleder, noe som gjorde oppholdet
ekstra spesielt.
Han har arbeidet i organisasjonen
Åpne Dører, og har et spesielt forhold
til Slovakia.

www.radioforum.no

Vi ﬁkk innføring i landets historie og
hadde mange opplevelser i storslått
natur, men noe av det som vel gjorde
sterkest inntrykk, var møtet med
evangeliske kristne i landet.
De sto i et fantastisk arbeid, med
lite midler, men nådde langt. De var
aktive både med lokalradio og på
internett, og det var mange som var
vunnet gjennom dette arbeidet.
Et spesielt arbeid var et guttehjem
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hvor de tok inn gutter som var ”vokst
ut av ” barnehjem (dvs var over 18
år).
Mange av disse var sigøynere som
ikke hadde noen mulighet til å klare
seg selv. Disse guttene ﬁkk opplæring
i et yrke, ﬁkk trening i å bo for seg
selv, og ble etter hvert selvstendige.

Hvis din radio ikke drar på tur – kanskje dere skulle begynne?
Mange ﬂotte opplevelser venter! – og
mange nye vennskap knyttes.
God tur!
Reidun Guldhaug

Et fantastisk arbeid – som trenger
mye forbønn og økonomisk støtte.

KRISTENT RADIOFORUM NR 20, ÅRGANG 12, 2013
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NOREA MED NETTVERKSBYGGING OG DAB
Rundt 20 deltakere fra 10 ulike radioer tilknyttet den såkalte NoreaGruppen var i februar samlet til samtale og
idéutveksling i Bergen.
NoreaGruppen er et løst nettverk av
radioer tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband og Norea Mediemisjon.
Radioene har gjennom mange år
samarbeidet tett blant annet gjennom
utveksling av redaksjonelt innhold.
Blant temaene som ble tatt opp i
samlingen var ulike programformater, DAB-utviklingen, videreutvikling
av nettverket og samarbeidet med
moderorganisasjonen NLM.

I en tid der radiovirkeligheten endrer
seg er det viktigere enn noen gang å
stå sammen for å møte en ny radiohverdag. Derfor ønsker Norea Mediemisjon sammen med sine samarbeidsradioer å styrke NoreaGruppen
i årene framover. Det legges blant
annet opp til årlige møtepunkter og et
enda tettere samarbeid i det daglige
arbeidet.
Blant bidragsytere i samlingen i Bergen var webpastor Asbjørn Kvalbein,
daglig leder Jarle Haugland i Familie
og Medier, og leder Øystein Engås av
NLM Norge.
Jostein Sæth

Noen av deltagerne på Noreagruppens samtale og idéutveksling
www.radioforum.no
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KRISTEN NÆRRADIO HAUGALAND
DELER RADIOPROGRAMMER

Etter å ha vært i den fantastiske
situasjonen at andre kristne lokalradiostasjoner har delt programmer
med oss, er vi nå i stand til å dele
programmer med andre.
Her kommer litt informasjon:

1. Søndagsskole på radio
Høsten 2012 har vi hatt en ”prøvedrift” med søndagsskoleprogrammer
på radio. Litt prøving og feiling har det
blitt, men nå tror vi at vi er kommet så
langt at dette også kan være noe for
andre. Disse programmene blir laget
sammen med søndagsskolekonsulenten i Karmsund og Sunnhordland
Søndagsskolekrets. Programmene
er som en vanlig søndagsskole og
KRISTENT RADIOFORUM NR 20, ÅRGANG 12, 2013

bruker tekstene og opplegget til Sprell
Levende. Tanken med disse programmene er å kunne gi barn som bor på
steder der det ikke er søndagsskole
mulighet til å høre/delta i en litt annerledes søndagsskole. Her vil det
bli ønskesanger, fortellinger, bibelhistorier, konkurranser, vitser og mye annet. Selv om programlederne snakker
vestnorsk tror vi de ﬂeste barn vil
klare å forstå dette.
Det vil bli laget ett program for hver
søndag t.o.m. siste søndag i juni.
Oppstart igjen etter ferien vil være 1
søndag i september.
Programlengde ca 55 min.

www.radioforum.no
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2. Sommergospel 25 år

4. Fra Kjells arkiv

I sommerbyen Skudeneshavn har det
vært arrangert sommergospel siden
1989. Sommeren 2013 vil det m.a.o.
bli arrangert sommergospel for 25.
gang.

Kjell Egeland var sannsynligvis den
mannen i Norge som kunne mest
om countrymusikk. Han ble brukt av
ulike radiostasjoner. Også av NRK.
Vi var så heldige å ha han ”på laget”
allerede fra starten av. Da han døde
høsten 2012 ﬁkk vi deler av hans
rikholdige musikkarkiv fra familien. Ut
av dette arkivet lager vi programmet
vi har kalt: Fra Kjells arkiv. Dette er
country- og countrygospel.

I den forbindelse har vi laget 25
program der vi presenterer de ulike
arrangementene. Et program for hvert
arrangement. Disse arrangementene har og hadde en god blanding
av lokale, nasjonale og internasjonale aktører. I hvert program er det
litt mimring, intervjuer og selvsagt
musikk som presenterer de ulike
artistene.
Antall program som blir laget er
25 stk.
Programlengde ca 25 min

3. Gaithertimen
Siden oppstarten har vi hatt 2-3 damer som har laget et musikkprogram
som vi selv sender hver mandagskveld. Dette programmet presenterer
det vi kaller Gaithermusikk. Det er
likevel en god blanding av norsk og
amerikansk musikkvalg.

Programlengde ca 25 min.

Vi vil også i løpet av våren legge ut
andre program.
Dersom dette er av interesse håper
jeg dere tar kontakt. Spre gjerne
denne informasjonen også til andre kristne radiostasjoner. Alle som
ønsker det får tilgang til ftp-server og
kan laste gratis ned det de ønsker.

Ta kontakt med Odd-Erik Eriksson
Kristen Nærradio Haugaland
tlf 52 22 31 44 / 917 05 370
Epost: post@radioen.net
Hjemmeside: www.radioen.net

Programlengde 55 min.
Alle disse programmene vil kontinuerlig bli lagt ut på en ftp-server.

www.radioforum.no
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Returadresse:
Kristent Radioforum, co/Svein-Martin Holt, Neversvingen 14, 3047 Drammen.

PROGRAMTILBUD
Flere medlemsradioer og andre
sitter på gode programserier,
som kan berike også dine lyttere.
Har du og din radio programmer eller programserier som kan
være aktuelle for andre, skriv til
redaksjonen@radioforum.no.
Da kan det bli omtale i bladet
eller på nettet. Vi tar også imot
annonser for kjøp/salg av utstyr.

STØTTE TIL
KONFERANSEDELTAGERE
Vi har søkt om reisestøtte til konferansedeltagere i Ålesund på årets
radiokonferanse. Vi er glade for at
det allerede nå er gitt tilsagn om
støtte og at vi ikke opplever det
samme som forrige gang, da vi ikke
ﬁkk noen støtte.
Dermed bør det være enklere for
deg å kunne delta på årets konferanse.

Bli medlem i Kristent Radioforum

Besøk vår hjemmeside

Kristent Radioforum(KR) er et interessefelleskap som søker å ivareta og
fremme det kristne lokalradioarbeidets særlige behov.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer og
andre til aktivt å ta i bruk nettsidene
til Kristent Radioforum. Tips oss om
saker du vil se på nett eller i bladet.

Medlemskap er åpent for kristne
lokalradioer med egen konsesjon,
kristne radioprodusenter og sendergrupper knyttet til andres konsesjoner, enkelpersoner og institusjoner
engasjert i kristent radioarbeid.

Hva skjer?
Er det noe i radioen som du vil dele
med andre, er det ﬁnt om du sender
noen ord til redaksjonen.
Ansvarlig redaktør, layout:
Svein-Martin Holt, tlf: 93 47 11 22
Epost: redaksjon@radioforum.no
Hjemmeside: www.radioforum.no

Trykk: Absolut Trykk AS, Drammen, tlf: 32 20 10 90

