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Ad. P4's soknad om konsesjon for P5.

Kristiansand 03.06.03

I sin konsesjonssoknad for den nye P5 konsesjonen nevner P4 ved flere anledninger
Norea Mediemisjon ( tidl. Norea Radio) som samarbeidspartner. Pa denne bakgrunn
vii jeg nytte anledningen til a gi en litt mer utfyllende forklaring av Noreas rolle i
forhold til P4.

Produsert kristne programmer i 10 fir.
Norea Mediemisjon ( tidligere Norea Radio ) har vxrt en av P4's mere samarbeidspartnere
siden starten i 1993. Vi har produsert programmer med kristent innhold for sendinger hver
lordag og sondag morgen disse 10 arene ("Moteplassen") og har i tillegg laget programmer
knyttet til de kristne hoytidene. Innevwrende ar produserer vi ca. 120 timer med kristne
program der vi gjennom samtaler, intervjuer og sang og musikk legger vekt pa a formidle
kjernen i det kristne budskapet pa en enkel og forstalig mate.
Lyttertallene er pa ca. 70 000 - 100 000 pr. program og responsen har vwrt svaert positiv og
okende bade fra lytter og P4's ledelse.
For a handtere responsen pa en god mate utvikler vi na et nettverk av sjelesorgere med
tilknytning til ulike kristne sammenhenger og disse vil etter hvert bli trukket inn i
oppfolgingsarbeidet etter sendingene.
I dag er det en mindre gruppe i Kristiansands omradet som ivaretar dette pr. telefon og epost.

Nye programkonsepter og utvidet nettverk.
De siste arene har vi hatt en god dialog med tanke pa nye programkonsepter og ytterligere
utvidelse av sendetiden. P4's ledelse har vert positive tit disse innspillende og noen av vare
initiativ er na konkretisert i konsesjonssoknaden. Dette vil fore til at program basert pa et
kristent verdigrunnlag vil fa prege P4's sendeflate ytterligere.
Vi vil ogsa i betydelig grad gjore oss bruk av den unike kompetansen vi besitter gjennom vart
internasjonale nettverk av korrespondenter pa flere misjonsfelt i Sor-Amerika, Afrika og Asia.
Det samme gjelder det tette nettverkssamarbeidet vi har utviklet med en rekke lokalradioer.
(for mer informasjon, se vedlegg)



Norea er lokalisert pa Gimlekollen Mediesenter og har et tett samarbeid med
produksjonsselskapet Lynor og Mediehegskolen Gimlekollen. Journalisthogskolen utdanner i
dag ca. 20% av landets journalister. Mediesenteret er unikt i norsk og internasjonal
sammenheng og utgjor en betydelig resurs som bade P4 og andre medieforetak vil kunne
gjore seg nytte av bade med tanke pa programproduksjon, rekruttering og praksis plasser.

En bro av tillit.
Uansett trosgrunnlag har vi det meste av livet og de mange sporsmal relatert til dette felles.
Gjennom var programproduksjon onsker vi a to lytterne pa alvor med deres undring og mange
sporsmal relatert til livet og fremtiden. Mange av N's vanlige lyttere besoker sjelden eller
aldri kirker og bedehus og samarbeidet med P4 har gift oss en unik mulighet til a mote
mennesker, vere dem til hjelp og forsoke a bygge en bro mellom dem og kirken.

Vedlagt folger en kort beskrivelse av Norea og noen av de elementene som er nevnt i brevet.
For ovrig henvises det tit var web side: www.norea.no

Jeg star mer enn gjerne til disposisjon dersom det er onskelig med ytteriigere informasjon.

Med vennlig hilsen
orNone-Mediemisjon

Tore Askildsen
Dagiig leder

Vedlegg:

	

Kort beskrivelse av Norea Mediemisjons virksomhet

http://www.norea.no


Kort beskrivelse av Norea Mediemisjons virksomhet

Norea, - i gar og i dag.
Norea ble etablert i tidlig i kringkastingsmonopolets dager (1956) for a formidle kristne
program til norske lyttere. Pa det tidspunktet var kortbolgen den eneste muligheten og Norea
fikk oppfylt sine malsettinger gjennom et tett samarbeid med Trans World Radio og bruk av
deres sendere i Nord-Afrika og Monte Carlo.
Disse sendingene fortsatte en del ar etter kringkastingsmonopolets opplosning tidlig pa 1990-
tallet, da vi inngikk samarbeid med P4.

I dag har Norea har 12 ansatte og:
produserer programmer for P4 og ca. 50 lokalradioer
leder og koordinerer lokalradionettverket i Norge
konsesjonwr for Gimlekollen Radio i Kristiansand.
stutter og utvikler radioarbeid i ca. 15 land og pa mer enn 25 sprak.

Gimlekollen Mediesenter (GMS)
Norea er etablert pa GMS i et tett fellesskap med produksjonsselskapet Lynor og
Mediehogskolen Gimlekollen.
Lynor produserer TV-programmer for NRK1 og lokal-TV, videoer og CDer primwrt for det
kristne markedet.
Mediehogskolen utdanner i dag ca. 20 % av landets journalister (150 studenter) for radio, TV
og aviser. Utdannelsen er forelopig pa Bachelor niva med konkrete planer om utvidelse til
Mastergrad. I tillegg til vanlige journalistiske fag vektlegges ogsa det internasjonale aspektet
gjennom studieturer og fag som tverrkulturell kommunikasjon osv.
I tillegg har Mediehogskolen ogsa studentene i praksis ved ulike medieinstitusjoner bl.a.
Gimlekollen Radio og NRK.
Som felleskap representerer Gimlekollen Mediesenter en unik ressurs og det finnes sa langt vi
vet ikke noe tilsvarende noe sted i verden.

Lokalradionettverk.
Ved opplosningen av kringkastingsmonopolet ble det etablert en rekke lokalradioer over store
deler av landet. Norea har jevnlig produsert program for mellom 50 og 60 av disse.
De siste arene har Norea spilt en mer aktiv rolle i utviklingen av noen av de kristne
lokalradioene gjennom koordinering av programproduksjon, utveksling av programmer,
oppliering osv.
1 2000 tok Norea initiativ til opprettelse av et lokalradionettverk mellom Norea og 7 av de
storste og beste lokalradioene vi samarbeider med. Alle disse har flere fast ansatte og driver et
godt arbeid lokalt.
Dette lokalradionettverket har ukentlige redaksjonsmoter pr. telefon og utveksler mange
programmer og ideer hver uke.
Norea har ansvaret for koordineringene og utviklingen av dette nettverket og vil kunne spille
pa dette for produksjoner, reportasjer osv.

J



Lokalradioene i dette nettverket er idag:
Radio Sentrum i Oslo
Radio Sentrum i Trondheim
Norrona Radio i Alesund
Radio Gnisten i Bergen
Nytt Liv Media i Stavanger
Gimlekollen Radio i Kristiansand

I tillegg har vi et tett samarbeid med bl.a. Radio Ost i Rade og Budstikka Radio i Stjordal.

Internasjonalt nettverk.
Noreas virksomhet fikk raskt et internasjonalt preg over seg og har fra de forste sendingene pa
Ungarsk i 1963 utviklet seg til a bli et verdensomspennende foretak.
Norea har etablert og stottet lokalradioer og produksjonsselskaper i Asia, Afrika, Sor-
Amerika og tidligere Ost-Europa.
I dag har vi et tett samarbeid med lokalradioer og produksjonsselskaper i Japan, Taiwan,
Indonesia, Etiopia. Kenya, Peru, Bolivia, Ungarn. I tillegg liar vi nacre samarbeidspartnere i
en rekke andre land og er i ferd med a bygge opp et lokalradioarbeid i Abidjan,
Elfenbenskystens hovedstad.
Gjennom et nart samarbeid med en rekke misjonaerer, hvorav flere bar journalistisk
utdannelse, etablerer vi varen og hosten 2003 et nettverk av "utenrikskorrespondenter". De
storste norske misjonsorganisasjonene (Norsk Luthersk Misjonssamband, Det Norske
Misjonsselskap, Normisjon og Misjonsalliansen) har gitt oss navn pa aktuelle
korrespondenter i flere av de landene der de arbeider og Norea vil utstyre dem med enkelt
opptaks- og redigeringsutstyr.
Larere ved Mediehogskolen pa Gimlekollen har tilrettelagt aktuelle deler av sitt
undervisningsmateriell/foredrag pa en CD som sendes "korrespondentene".
En ser for seg a etablere et nettverk av ca. 10 korrespondenter som kan bidra med glimt fra
misjonsarbeid, folkeliv, aktuelle begivenheter osv. gjennom korrespondentbrev, reportasjer,
intervjuer m.m.
I tillegg har Norea et nart samarbeid med internasjonale radiomisjonsorganisasjoner som
Trans World Radio, Lutheran Hour Ministries og Far East Broadcasting.

Tore Askildsen
03.06.03
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