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”Over til nyhetene”
Nytt medlemsblad
Kristent Radioforum kommer nå ut med et nytt informasjonsblad til sine medlemmer og
eventuelt andre interesserte
Det du nå holder i hendene er det nye medlemsbladet for
Kristent Radioforum. Intensjonen med dette er at det skal
være et bindeledd mellom medlemmene og Radioforumet.
Her vil det komme aktuell informasjon og nyheter som
kan være av interesse for de enkelte lokalradioene.
Denne første utgaven er nok noe enkel i sin utførelse, men
vi håper denne publikasjonen vil bli mer attraktiv etter
hvert.
Her har også dere som en radiostasjon mulighet til å
komme med synspunkter eller annen informasjon.

Kanskje din radio driver med en aktivitet som kan gi
nyttige idéer til andre radioer, så vil det være fint om du
satte deg ned og delte dette med oss andre.
Denne første utgaven av Radioforum blir distribuert til en
utvidet adresseliste, mens den vanligvis vil bli sendt til
Kristent Radioforum´s medlemmer.
Til de som ikke er medlem av Kristent Radioforum, er det
bare å si: Meld dere inn og dra nytte av den informasjon
og hjelp som Kristent Radioforum kan gi!
GØ

Smånytt
Landsmøte i NLR 2002
Norsk Lokalradioforbund arrangerer sitt landsmøte i 2002
i Hamar 19. - 21 april på Rica Olerud Hotel. Detaljene i
programmet er ikke fastlagt ennå, men det kan nevnes at
kulturminister Valgerd Svarstad Haugland er invitert.

Pogramkomitéen lover en innholdsrikt program i tillegg
til vanlige årsmøtesaker. Kristent Radioforum oppfordrer
medlemmene til å være med på årsmøtet. NLR er et viktig
organ for lokalradiobransjen!

Kristent Radioforum utfordrer Gramo
I et oppslag i Vårt Land 18. august 2001 kom det fram at
flere artister som er medlem i Gramo ikke får godtgjort
for musikkbruk i lokalstasjonene. I dette tilfellet gjelder
det lokalstasjoner som har benyttet musikk fra kristne
artister i sine programmer. Lokalstasjonene har betalt inn
betydelige beløp til Gramo, men det viser seg at de
omtalte kristne artistene ikke har fått utbetalt vederlag for
musikkbruk. KR reagerer også på at det i lang tid er sendt
inn rapporter som ikke er blitt behandlet. I et brev til

Gramo har vi tatt opp disse spørsmålene.
Vi har fått et grundig svar fra Gramo, som skriver at; ”av
det totale vederlaget til Gramo, fikk kristne artister i
overkant
av
300.000,-”.
Ifølge
Gramo
vil
lokalkringkasting i de fleste tilfellene få liten betydning
for de individuelle avregningene. ”Rapporter fra
lokalradioene blir bl.a. anvendt til å vurdere beste
alternative avregningsmåte for lokalradiovederlaget”,
skriver Gramo i brevet til Kristent Radioforum.

P7 tilbyr programserier gratis
De siste årene har P7 Kristen Riksradio tatt betaling for
administrasjonskostnader vedr. programseriene "Veien
gjennom Bibelen" og "Vindu mot Livet". P7 har nå
meddelt stasjonene at denne ordningen går ut med
virkning fra 1. november 2001. Heretter vil altså disse

seriene blir tilbudt stasjonene gratis. På Kristent
Radioforum´s radiokonferanse i Stavern i august ble
spørsmålet om betaling for slike programserier tatt opp,
og styret er glad for at P7 nå dropper betaling for disse
programseriene.

KKL flytter til Bergen
I november flyttet Kristelig Kringkastingslag (KKL) til
Bergen. Etter mange år i Storgata i Oslo, flyttet
administrasjonen til Straume i Fjell (13 minutters kjøretur
fra Bergen sentrum). Etter at generalsekretær Åge
Nevland sluttet tidligere i fjor, har det skjedd store
endringer i staben. Både den nye generalsekretæren Geir

Magnus Nyborg og to andre medarbeidere bor i
Bergensområdet. Kristent Radioforum har i flere år hatt
en svært god hjelp fra KKL med regnskapsføring og
sekretariatsfunksjoner. Dette vil heretter betjenes via
Radio Øst og Kontakt Radio.
VB

Reportasjer og informasjon
Kulturministeren kommer på Nordisk konferanse
Interessante foredragsholdere vil gjeste Nordisk Radiokonferanse 28.-29. september 2002
Vi har nå fått bekreftet at
kulturminister Valgerd Svarstad
Haugland blir med på den nordiske
konferansen
på
Haugetun
Folkehøyskole i Østfold 28. – 29.
september. Det gleder oss stort at
statsråden kan være med på
konferansen. En sentral dansk
mediepolitiker,
folketingsmedlem
Tove E. Videbæk blir også med og

setter sitt preg på konferansen.
Kristent Radioforum arrangerer
konferansen i samarbeid med
Kristna Radionätet i Sverige og Den
Kristne
Producent
Komite
i
Danmark.
Politikerne vil ha rammevilkår for
lokalradio som tema for sine
foredrag/innlegg. I tillegg til sterkt
politisk innslag vil generalsekretær i

Kristelig Kringkastingslag (KKL)
Geir
Magnus
Nyborg
og
programredaktør i Norea Radio Geir
Sandvik være med på konferansen
med faglige bidrag. Vi vil komme
tilbake til nærmere detaljer om
konferansen senere.
VB

Kristen Radiokonferanse 2001
I tiden 10. – 12. august
2001
ble
Kristen
Radiokonferanse avviklet
på Fredtun i Stavern. Dette
er en konferanse som blir
avholdt annenhvert år, og
denne gangen var det altså
Vestfold sin tur til å
arrangere denne.
Det var Kontakt Radio i
Sandefjord som var teknisk
arrangør av konferansen,
mens innholdet ble lagt opp
av
styret
i
Kristent
Radioforum.
Konferansen startet fredag
ettermiddag med ankomst
og registrering fra kl. 16.00
og utover.
Det
deltok
mange
interessante
foredragsholdere fra forskjellige
sammenhenger på denne
konferansen.
Thor Bjarne Bore, som
blant mye annet har vært
redaktør
av
Stavanger
Aftenblad,
holdt
sitt
foredrag på fredag kveld
om det å formidle et
budskap.
Lørdag var det mange
seminarer, og det startet
med Svein Brurås. Han er
førsteamanuensis
ved
journalistutdanningen
på
Mediehøgskulen i Volda,

og tok for seg etikken i
lokalradioen.
Stig Ryland, som er
markedsleder i KKL med
prosjektansvar
for
”BarneVakten”, hadde et
praktisk
foredrag
om
radiojournalistikk,
reportasje og programledelse.
Styreleder
i
Norsk
Lokalradioforbund
Thor
Olav Reiersdal informerte
om aktuelle saker fra NLR.
Paneldabatten på lørdag
ettermiddag hadde som
tema ”Lokalradio som
kulturformidler”.
Innledning var ved Thor
Olav Reiersdal og Vigleik
Brekke,
og
det
var
etterhvert mange som ba
om ordet og hadde sterke
synspunkter på dette og
hint.
Søndag formiddag fikk vi
lytte til et gripende foredrag
av en av våre nestorer i
mediabransjen,
Åge
Nevland. Temaet hans var
”Den første kjærligheten”.
Marie Therese Lilleborge,
som er førstekonsulent i
Statens medieforvaltning,
hadde det siste foredraget
der hun tok for seg
”Samarbeid/ samsending”

og ”Ny konsesjonsperiode”.
Lørdag hadde også Lynor
og GospelHouse hver sin
produkt-informasjon.
Lørdag og søndag morgen
var deltagerne samlet til en
morgensamling med pastor
Einar
Nymoen
som
andaktsholder.
Fredag kveld kl. 22.00
hadde arrangørene lagt opp
til en utflukt med hemmelig
mål. Vi skulle få oppleve
”Cinema Fantasia”. Det vi
fikk oppleve var et besøk
hos
en
”Reodor
Felgen/Petter Smart”-mann
som hadde innredet et
tidligere
verksted
som
museum/opplevelses-senter.
Han hadde bl.a. innredet en
meget orginal og fantasifull
kinosal, hvor vi både fikk
oppleve
film
og
lysbildeshow med musikk,
bevegelige stoler og andre
effekter. Til slutt fikk vi
oppleve et lys-show på en
”vann-vegg” ute i den
bekmørke
sensommernatten.
Lørdag ettermiddag var det
en
2-timers
pause
i
programmet, hvor det bl.a.
ble arrangert en kombinert
båttur og byvandring med
en lokal historiker som

guide. Båtturen gikk ut til
Citadellet (fra 1680) hvor vi
fikk se krutttårnet, og hvor
vi fikk høre noe av øyas
historie. Etter at vi kom i
land igjen, ble det tid til en
liten
spasertur
innom
Fredriksværn Verft med
sine
bygninger
og
festningsvoller fra 1750tallet. Byvandringen ble
avsluttet
ved
Stavern
(Fredriksværn) kirke, hvor
vi bl.a. fikk høre litt om
hvordan den ble til.
Lørdag kveld var det
festsamvær med middag.
Etter middagen fikk vi lytte
til flere historier fra vår
lokale guide, Nils Melau.
Vi fikk også lytte til et
gripende vitnesbyrd av
Berit Sundet Olsen fra
Larvik. Hun delte også flere
av sine sanger med oss.
Som du sikkert skjønner så
var dette enn innholdsrik
konferanse for radiofolk,
men som også ivaretok det
sosiale aspekt.
Jeg vil med dette få lov til å
utfordre deg til å bli med på
neste konferanse som vil bli
holdt i 2003. Det vil være
en svært nyttig investering,
og du vet aldri hva du får
oppleve!
GØ

”Sendenettet rundt”
Vi vil videre ut!
Lenge har vi som steller med Radio Øst hatt en drøm: "Dersom vi bare kunne fått et så stort overskudd på
radioen vår, ja så ville vi bruke de midlene til å nå videre ut, i land der de hungrer etter ordet."
Vi har ventet på denne anledningen i 17 år, endelig lar ”adoptiv-radio” for en stor lokalradio i Arequipa i Peru i
den seg realisere. Ikke fordi vi har så store overskudd, Sør Amerika. De lytterne som er med og gir til dette får et
men vi vil invitere våre lyttere til å være med. Stort sett "Fadderbevis", et lite kort som kan fungere som
hvert år har vi hatt en eller annen innsamlingsaksjon.
bønnekort og Fadderbevis. Her ser vi store muligheter.
Vi har nå bestemt oss for at våre aksjoner skal være til det Gud hører bønner i dag som før.
vi driver med: Evangelisering utenfor våre grenser. Vi har Vær med å be for prosjektet.
NGH
inngått et samarbeid med NOREA radio om å være en

Budstikka Radio Trøndelag ser det nytter
Budstikka Radio i Stjørdal har funnet ut at det nytter å drive en lokalradio på
dugnadsbasis med både kristen- og almenprofil.
Kiell Kolbrek, hvem er Budstikka Radio?
Radioen eies av Misjonssambandet, Normisjon og
Misjonsselskapet og ble etablert for over 12 år siden.
Kristenradioen hadde studio i Stjørdal Bedehus og delte
sendenett med flere almenradioer. Økonomisk utvikling
gjorde at Budstikka Radio først tok over sendenettet, og
etter at radioene måtte innstille, også den almene delen.
Lokalene måtte dermed utvides, og 100 m2 i et
forretningsbygg er tatt i bruk for de ca. 100 frivillige
medarbeiderne.
Hvordan organiseres en kristen almenradio?
Budstikka Radio Trøndelag sender nå 24 t. i døgnet og
består av en kristenredaksjon og en almenredaksjon.
Tidligere medarbeidere i Radio Stjørdal stilte frivillig til å
være med både på dag- og kveldstid. Dette er en dyktig
gjeng som utgjør almenredaksjonen, under navnet Radio
Midt-Trøndelag.
Kan du si noe om den kristne «biten»?
Budstikka Radio så det som viktig å fortsette som før og
sender kristne programmer som tidligere på «striper» kl.
19-22 hver dag. Frikirken, Pinsebevegelsen og
Evangeliesenteret har kommet med i redaksjonen, og fra
kommende årsskifte blir også Misjonskirkens radio med.
Kristenredaksjonen har innredet «Det stille rom» , og

dette er en fin base for medarbeiderne. Lyttere fra
almenradioen blir ofte med videre, og en ser det som en
fin mulighet til å nå ikke-kristne grupperinger med
budskapet om Jesus, som er Veien, Sannheten og Livet.
«Det er derfor vi hold' på! » En viktig lyttergruppe og
også de som ikke kommer seg til kristne møter, det er
godt å få nå dem med hjelp, trøst og oppmuntring.
Stikkord: Økonomi?
Budstikka Radio Trøndelag har investert ca. kr 800 000 i
lokaler og teknisk utstyr. Radioen blir finansiert ved:
Bingo, reklame, frivillige gaver, julemesser og basarer.
For å kunne selge reklame er det viktig å kunne vise til
god lytteroppslutning. NLR sin lytterundersøkelse viser
7%. Radioen dekker det meste av Nord- og MidtTrøndelag inkl. Trondheim. Budstikka Radio vil bli
omorganisert og etablert som BA.
Et stort ansvar?
«Eg går inn i Guds Ord og ber, kjenner meg som Peter
som gikk på vannet. Eg er på dypt vatn, er redd og
usikker, men grip etter den utstrakte handa. Eg er
optimist, for vi har det beste budskapet å gå med.»
OM

Styret i Kristent Radioforum
Vigleik Brekke (leder)
Kystradioen, Damsgårdsgt. 131, 5162 Laksevåg
Nils Gunnar Haraldseid (nestleder)
Radio Øst, 1640 Råde
Fred Karlsen (sekretær) Kontakt Radio, Solbakkeåsen 14, 3238 Sandefjord
Oddveig Molnes
Radio Sentrum, Postboks 171, 6001 Ålesund
Gerda Solerød
Halden Nærradio, Asakv. 31, 1785 Halden
Kjell Kolbrekk (vara)
Budstikka Radio, Boks 391, 7501 Stjørdal
Torolf Karlsen (vara)
Radio Tabernaklet, Marken 27, 5017 Bergen

55 34 57 00
69 28 50 55
33 45 06 17
70 15 63 18
69 18 77 77
74 83 95 95
55 55 36 90

brekke-v@frisurf.no
radioest@online.no
fred.karlsen@wenaas.no
kolbmo@online.no
gerdas@halden.net
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