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HEDERSPRISEN 2013

Johnn (Ravnkilde) Hardang er tildelt
Kristent Radioforums hederspris
2013. Johnn Hardang er radiopastor
og leder for P7 Kristen Riksradio. Han
har tidligere arbeidet som bibellærer,
forkynner og rektor ved Bildøy Bibelskole. Johnn lager programserien
Vindu mot livet som sendes fem dager i uken på lokalradioer landet over
og på nettradio. Mange setter også
stor pris på programserien «Sanger vi
aldri glemmer».
Prisen ble delt ut på Kristen Radiokonferanse i Ålesund lørdag 17. august. Medlem i juryen Vigleik Brekke
sa under utdelingen at Johnn Hardang er radiopastor i vid betydning.
- Han bruker en tredel av sin arbeidstid på reisevirksomhet, med bibelhel-

ger og evangeliserende møter rundt
i landet. Her møter han lytterne og
bygger et fellesskap rundt radioforkynnelsen, sa Brekke.
I begrunnelsen for prisen heter det at
Johnn Hardang ikke har begrenset
seg til radio, men bruker av sitt programstoff i tv-program og i en omfattende bokproduksjon. Forkynnere og
folk ﬂest har god nytte av at mye programstoff til søndagens prekentekster
foreligger både på CD og i bokform.
Johnn har hatt stor betydning for
kristne radioer i Norge gjennom konkret arbeid for å få radioer etablert og
forsynt med innhold.
I juryen for Kristent Radioforums hederspris sitter Geir Magnus Nyborg,
Ragnar Sjølie og Vigleik Brekke.

Johnn Hardang(til venstre) og Vigleik Brekke under utdelingen av Hedersprisen 2013.
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NY FORMANN I RADIOFORUM
Under årets radiokonferanse i Ålesund ble det valgt nytt styre og Ivar
Eiken er nå på første styremøte i høst, konstituert som ny formann for
Kristent Radioforum.
En liten presentasjon av vår nye
formann:

det meste som forkynner for samme
organisasjon.

Ivar Eiken har jobbet som redaktør
i Nytt Liv Media siden januar 2011.
(Nytt Liv Media er en kristen Lokalradio i Stavanger, som eies av Norsk
Luthersk Misjonssamband, og sender
51 timer ukentlig på FM 100,5. Nytt
Liv Media startet i mars 1982.)

Ivar Eiken er 60 år, er gift med Karin
fra Randaberg og har 5 barn og 11
barnebarn.

Før Ivar Eiken kom til Nytt Liv Media,
jobbet han innen kristent innvandrerarbeid, både i Kristent Interkulturelt
Arbeid (KIA) og i Internasjonalt
Kristent Fellesskap (IKF) i Stavanger, samt delvis som spansklærer i
ungdomsskolen. Fram til 2009 var
Ivar Eiken misjonær for Norsk Luthersk Misjonssamband i Peru, der han
den siste tiden var leder for arbeidet
i Peru («stedlig representant») og i
«hjemmeperiodene» reiste han for

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 våren 2014? Jubileum,
programinfo, alt som kan være nyttig for andre.

www.radioforum.no
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RADIOTUR TIL HØVRINGEN FJELLSTOVE

Norrøna Radio, Ålesund arrangerte
tur og bibelhelg på Høvringen Fjellstove i månedskiftet august/september.
Det blei ein ﬂott tur, mykje godt ver,
og ein ﬁn ﬂokk fjellturistar. Hilmar
Sæther og Jarle Ekroll var frisk og
god Leiarduett.
40 kvinner og menn var med på turen. Høvringen Fjellstove, ein strålande plass å bu og halde bibelkurs på,
med ﬂott natur og masse turterreng,
med godt merka turløyper. Opphaldet var ei ﬁn oppleving med strålende severing og mykje god mat, med
ﬂott service av vertsfolket.
I tillegg til gode og sterke bibeltimar
om ein nådig Gud, som tilgir synd,
fekk vi god bibelkunnskap gjennom
bibelsitat. Gry Sæther heldt bibelKRISTENT RADIOFORUM NR 21, ÅRGANG 12, 2013

timane , og Rune mannen hennar,
gledde oss med mykje god song. Han
høyrer til kvartetten De Fem Staute.
Guten deira, Joel på tre år, var eit
friskt ﬁnt innslag i ﬂokken.
Vi som var deltakarar var ei «blanda
forsamling» av både kvinner og menn
i ulike aldrar. Ein ﬁn kombinasjon
med lydhøre tilhøyrarar, som kjende
banda som bind saman . Vi opplevde
det godt og velsigna å høyre Guds
ord enkelt og klart, der Guds nåde i
Jesus Kristus er grunntonen i Guds
grenselause kjærleik til oss menneske. V i hadde det kjekt i lag i
måltid, godprat både i grupper og på
tomannshand. Et var kvile både for
kropp og sjel.
Elles sto nærradion sentralt som den
viktige «talarstolen» han er. Difor
fekk han og eit ﬁnt økonomisk resultat

Fortsetter side 12....
www.radioforum.no
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KRISTEN RADIOKONFERANSE 2013
Kristen Radiokonferanse, i regi av
Kristent Radioforum, ble avholdt i
Ålesund 16.- til 18. august 2013, på
Borgund Folkehøgskole.

Media, John Hardang fra P7 Kristen
Riksradio, Vigleik Brekke, som gammel kjenning fra radiomiljøet og Line
Langnes fra Medietilsynet.

Teknisk arrangør var Nørrøna Radio,
Radio Sentrum og New Life Radio,
med tidligere styremedlem i Kristent
Radioforum, Svein Værnes, som
leder.

Vi hadde en hyggelig og interessant
helg og mange var opptatt av DAB og
slukking av FM-nettet. Dette er noe vi
må forholde oss til og Line Langnes
ga oss en gjennomgang av status.
Hennes presentasjon kan du laste
ned fra våre hjemmesider på www.
radioforum.no.

Det var 10 år siden sist det var konferanse i Ålesund.
Det var lagt opp til et interessant
program, med Kjetil Lilleseter fra
NRK, Jarle Haugland fra Familie &

Vi legger med noen bilder som viser
litt av det som skjedde på konferansen.

Det var god stemning under hele konferansen. Her er det festmiddag lørdag
kveld på Ishavsmuseet i Brandal, hvor det ble servert sel. Det smakte utmerket, selv om nok noen ble litt overrasket, når de hørte hva de hadde spist.
www.radioforum.no
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Over: Valderøykvartetten var med
oss fredag kveld,
med mye ﬂott sang
og musikk.
Til høyre: Ishavsmuseet i Brandal
med en innebygd
fangstskute.
Nederst: Fra en
av utstillingene
i Ishavsmuseet.
Selfangst var det
store for innbyggerne i Brandal. Et
farlig arbeid, langt
hjemmefra.
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Over: John Hardang holdt Ord for dagen
og informerte også om P7 Kristen Riksradio.
Over til høyre: Line Langnes fra
Medietilsynet snakket om DAB og veien
videre. Presentasjonen kan du laste ned
fra hjemmesiden vår.
Til høyre i midten: Kjetil
Lilleseter fra NRK holdt
foredrag om hvordan lage et
godt intervju.
Nederst til høyre: Fra festmiddagen lørdag kveld på
Ishavsmuseet i Brandal.

www.radioforum.no
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RAPPORT FRA LOKALRADIOKONFERANSEN
Lokalradioforeningen i Norge hadde tidligere i år sin lokalradiokonferanse. Kristent Radioforums formann Ivar Eiken var der.
Les hans rapport fra konferansen:
Innledning:
Lokalradiokonferansen 2013 ble
holdt på Rica Nidelven 24. - 26.
mai 2013. Det startet med lunsj på
fredagen og avsluttet med lunsj på
søndag. 69 navn sto på listene.
Av disse var nærmere 20 personer
fra Norsk Lokalradioforbund, Tono,
Gramo, Post- og Teletilsynet, utstillere og foredragsholdere. Vi som var
der fra Nytt Liv Media savnet ﬂere fra
vårt nettverk. Det hadde vært godt
å ha ﬂere vi kunne «fordøye stoffet»
sammen med.
Ytre rammer:
Rica Nidelven var et godt egnet sted,
god mat, grei konferansesal (kanskje
noe stor i forhold til antall deltakere),
adskilt utstillingshall men så nær at
det var naturlig å stikke innom der.
Fredag kveld var det besøk på Rockheim. Det var interessant nok, men
ikke det helt store for undertegnede.
Maten var god. Lørdag kveld var det
fest på hotellets innerste restaurant.
Det var som forventet med opplegg,
god mat, grei ledelse.
Tema:
Temaene som var satt opp var interessante. Det startet med Ofﬁsiell åpning, med kommunalråd John Stene,
styreleder i NLR, Tove Blomseth og
leder i programkomiteen Alf Harald
Martinsen.
KRISTENT RADIOFORUM NR 21, ÅRGANG 12, 2013

I fortsettelsen var det en panelsamtale angående hva som skjedde i
Trondheim da 6 radioen ﬁkk konsesjon, men ﬂere av disse startet aldri
opp. Her ble det først og fremst lagt
vekt på at dette skyldtes at når det
ble 6 radioer som skulle konkurrere
om annonseinntekter, ble markedet
for lite, så i praksis var det ingen av
disse som klarte dette. Adresseavisen klaget på at de som virkelig var
lokale ikke ﬁkk konsesjon som lokalradio, og dessuten hersket det ganske stor enighet om at konkurransen
med NRK og deres lokale engasjement i Trondheim gjorde det vanskelig å vinne lyttere, samtidig som NRK
jo hadde lisenspenger som gjorde
det mulig for dem å satse så sterkt.
En representant for NRK mente det
var rett å satse på lokalt stoff, men at
det var lokalradioene selv som måtte
vinne lyttere ved å være attraktive.
Etter en kaffepause var det en presentasjon av «Radiodager», og det
ble etterlyst ﬂere nominasjoner fra
lokalradio-hold. Bjørn Tore Grøtte,
NRK P3 oppfordret de som var der til
å sende inn innslag i de forskjellige
kategoriene.
Eivind Engberg (Radio Metro) og
Ruxandra Obreja hadde en presentasjon av en alternativ digital plattform,
nemlig DRM. Dette virket svært interwww.radioforum.no
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Bjørn Martin Brandett ﬁkk lokalradioprisen:
Redaktør og daglig leder Bjørn
Martin Brandett i Solørradioen
mottok Lokalradioprisen på årets
Landskonferanse i Trondheim.
I juryens begrunnelse heter det
bl.a.:
”Årets prisvinner startet sin radiokarriere i tenårene. En ekte potet
som er like trygg bak spakene i
studio, som i sjefsstolen. En ivrig
sjel med stor interesse for radio,
som ikke var redd for å ta ansvar
når noen måtte sikre lokalradioens
videre drift. En selvlært redaktør
som tar utfordringer på strak arm.
Vinneren er løsningsorientert og
tenker fremover, og har skaffet seg
rettigheter til å ha prøvesendinger
på DAB i sitt område.

essant, og kunne absolutt ha vært et
godt alternativ til DAB, men dessverre
kommer det for sent. Teknologien er
nok både enklere og billigere, og kanskje den kan ha større dekningsgrad
en DAB, men det er ikke i øyeblikket
mottakere for dette, og det vil derfor
heller ikke være naturlig at det kommer utbyggere.
Utstillere presenterte seg og sa hva
de hadde. Det var en stand for DRM,
en for HD-radio, og en for Soundware.
Lørdag startet programmet kl 10:00
med «DAB for lokalradioer» v/ Ole
Jørgen Torvmark. Han forklarte
www.radioforum.no

Bjørn Martin Brandett ﬂankert av jurymedlemmene Jana Johnsen og Tove Blomseth.

Vinneren eier og driver tre, i egne
ord, “superlokale” radiostasjoner. Han
beskrives av sine egne som en alle
tiders sjef. Han er ung i sjelen OG på
papiret.”

oversiktlig og lett forståelig hvordan
det ligger an for øyeblikket. Det er
ingen tvil om at Dab vil komme også
for lokalradioer, men det er jo noen
områder som ikke har fått søkere
enda. Utenom Siddis Radio som har
fått operatørkonsesjon for Jæren/Dalane, var de andre som hadde fått
konsesjoner til stede, og de fortalte
hvordan det lå an i de forskjellige
områdene. Noen har kommet ganske
langt, men noen har enda ikke gjort
noe. Selv om det ser ut til at de ﬂeste
krav vil bli oppnådd før frist i 2017
eller i alle fall 2019, er det sannsynlig
at adgangen til bruk av FM-båndet vil
være åpen fortsatt, og at de som ser
KRISTENT RADIOFORUM NR 21, ÅRGANG 12, 2013
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det hensiktsmessig å være der vil ha
muligheten til det. Spørsmålet er om
de vil oppleve det hensiktsmessig i
lengden. På den andre siden var det
noen som snakket om radioer som
ville komme som kunne ta imot alle
typer signaler, der det bare ble innstilt
på «favorittstasjon» så fant radioapparatet dette uavhengig om det var
på Dab, FM eller for den saks skyld
HD eler DRM. Det gjenstår jo å se
når disse apparatene kommer.
Lasse Gimnes hadde en presentasjon om hvordan han så for seg
radioen i framtiden. Hovedsaken
var da at det ville bli et mangfold av
plattformer, både det vi har i dag, og
enda ﬂere. Mer radiolyttig via mobil
og nett. TV er jo også i endring, og er
ikke lenger bare forbeholdt TV-kringkasting, men nesten vel så mye via
internett. Det ble også presentert en
interessant portal for nettradioer, der
en etter erfaring fra England vil ha en
nettradiospiller der alle har rammer
som ligner hverandre, og der søkefunksjonene er tilsvarende.
Etter lunsj var det en interessant presentasjon av Sosiale medier v/ Egil
Solberg, Radio Haugaland. Ha ga
mange ideer om hvordan radio og sosiale medier i større grad både kunne
og burde ha samspill, dette gjaldt
både for å få ﬂere lyttere, det kunne
brukes til å få reklameinntekter, og
i konkurranser, og dessuten gjorde
sosiale medier det lettere å få en
interaktiv radio (med tilbakemeldinger fra lytterne, som eventuelt kunne
KRISTENT RADIOFORUM NR 21, ÅRGANG 12, 2013

bli lest opp videre i sendingen, eller
besvart/tatt hensyn til i fortsettelsen.
Etter en kaffepause var det interessante presentasjoner fra Radio 102,
Haugesund og fra Radio Ålesund om
«Strategier for kreativt salg». Her
var mange gode ideer, selv om ikke
alt kan brukes av alle var det ﬂotte
eksempler på kreativitet, og god
salgsteknikk.
«Supermann» og komiker Anders
Tangen hadde så en presentasjon om
å «bli motivert til en resultatfylt dag».
Her var mye ﬂott humor, og interessante vinklinger.
Søndag startet også programmet kl
10:00. Oppmøtet var noe mindre enn
dagen før. Første tema handlet om
“HD Radio Technology - Status and
Beneﬁts”. Dette var også et tema
som kom noen år for seint. Teknologien var interessant, både fordi det så
ut til å være et enda billigere alternativ for digitalisering, der samme
FM-frekvens kunne bli digital, og der
investeringene ville bli små. De som
presenterte dette tema kom fra USA,
og der hadde de gjort en stor jobb i
bilbransjen, slik at nesten alle modeller i USA nå kommer med radiomottakere som tar imot HD-radio.
Neste samling:
Det blir Landsmøte for Lokalradioforbundet neste år 9.-11. mai i Haugesund.
Tekst: Ivar Eiken

www.radioforum.no
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STYRET I KRISTENT RADIOFORUM

Styret i Kristent Radioforum består nå av følgende personer, fra venstre: Svein-Martin
Holt, Olaug Husby, Hilmar Sæther, Håvard Bjørnevik, Per Danielsen og Reidun Guldhaug. Ivar Eiken var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Formann:

Ivar Eiken, Nytt Liv Media,
ieiken@nyttlivmedia.no, mobil 919 15 121
Nestformann:
Olaug Husby, Radio Budstikka,
olhusby@online.no, mobil 952 44 168
Sekretær:
Reidun Guldhaug, Radio Øst,
reidun@radio-ost.no, mobil 934 26 503
Styremedlem:
Håvard Bjørnevik, Norea Mediemisjon,
hbjornevik@norea.no
Styremedlem, webredaktør: Svein-Martin Holt, Radio Filadelﬁa,
post@radioﬁladelﬁa.no, mobil 934 71 122
1. varamedlem: Hilmar Sæther, Norrøna Radio,
hsather@nlm.no
2. varamedlem: Per Danielsen, Radio 5 Indre Østfold,
nattinattiper@yahoo.no, mobil 909 27 538

Styret ønsker alle våre medlemmer en velsignet jul
og et godt nytt radioår i 2014.
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.

Bli medlem i Kristent Radioforum
Kristent Radioforum(KR) er et interessefelleskap som søker å ivareta og
fremme det kristne lokalradioarbeidets særlige behov.
Medlemskap er åpent for kristne
lokalradioer med egen konsesjon,
kristne radioprodusenter og sendergrupper knyttet til andres konsesjoner, enkelpersoner og institusjoner
engasjert i kristent radioarbeid.

......Fortsatt fra side 4:

på turen. Det viste at det var mange
glade og takknemlege givarar.
Det var mange som gav uttrykk for
ei god og kjekk helg, og var verkeleg
begeistra for at dei tok turen.
I tillegg til gode samvær på møta,
nytta mange det ﬁne veret til fjellturar
med ulike mål og avstandar etter lyst
og kondisjon. Andre kosa seg ute i
sola og nytte den fantastiske fjellnaturen.
Likevel, det beste og største av alt ﬁnt
og godt Gud har gitt oss menneske,
ventar oss til slutt, i evig glede saman
med alle som tok/tek i mot han her.
Difor er det både glede og utfordring
å investere i nærradioane som når
lengst ut til i folket vårt med evangeliet.
Takk for ei ﬁn bibelhelg!
Tekst: bjv
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

