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Nyheder 

Forårsprogram 2021 

 

DR Tekst TV - undertekster flytter  
Fremover bliver side 888 på DR’s tekst-tv helt central, hvis du gerne vil sætte danske 
undertekster på danske programmer, når du ser dem. 
Ændringerne gælder fra mandag den 30. november, og modsat i dag betyder det, at det 
fremover er den samme side, du kalder underteksterne frem på – uanset om du ser 
DR1, DR2 eller Ramasjang. Sådan har det ikke været hidtil. 
– DR er i gang med at modernisere den teknologi, der bliver benyttet til at afvikle tv-
kanalerne fra. Derfor kan vi heldigvis fremover forenkle måden at sætte undertekster 
på, så det er side 888 – uanset hvilken af DR’s kanaler, man ser, forklarer DR’s tilgænge-
lighedsredaktør Heidi Sivebæk. 
En del seere kommer også til at opleve andre forbedringer i den kommende tid. 
– Flere seere oplever i dag, at deres undertekster blinker, når der er tale om live-
undertekster. Det forventer vi bliver meget bedre i forbindelse med overgangen til den 
nye teknologi, siger Heidi Sivebæk. 
DR var i sommer ude at sige, at der er bedre live-tekster på vej til alle i slutningen af 
2020. Det projekt er desværre lidt forsinket, men det kommer. 
– I løbet af nogle måneder regner DR med at kunne give seerne en langt bedre oplevel-
se af underteksterne på direkte programmer, som for eksempel TV-Avisen, Deadline, 
’Sportsmagasinet’ eller ’Aftenshowet’. Til den tid kan vi tilbyde livetekster i bedre kvali-
tet, fordi teksterne bliver næsten synkrone med talen, hvor de i dag kommer med fire-
fem sekunders forsinkelse, forklarer DR’s tilgængelighedsredaktør. 
Kilde: DR 

 

Filmstriben 
Filmstriben er bibliotekernes digitale filmtilbud til dig. Filmstriben kan bruges af alle, der 
er oprettet som bruger på deres lokale bibliotek. Filmene er gratis, men kun til privat 
brug. Appen til Filmstriben kan downloades gratis på din telefon, IPad, eller anden tab-
lets og tv med internetadgang. 
Se her: Filmstriben - Om Filmstriben  
Filmstriben indeholder en bred vifte af spillefilm, kort- og dokumentarfilm for børn, un-
ge og voksne. Filmene udvælges af bibliotekarisk personale ansat på DBC ud fra begre-
berne kvalitet, alsidighed og aktualitet som foreskrevet i biblioteksloven. Filmstriben 
bestræber sig på at udvælge alt det bedste inden for alle genrer med de begrænsninger, 
der også er tale om. Filmstriben har nemlig ikke frit valg på alle hylder, da de (endnu) 
ikke har aftaler med alle 
Filmstriben er et supplement til de kommercielle filmtjenester, ikke en konkurrent. Der-
for vil Filmstriben aldrig blive den filmstreamingtjeneste, hvor man kan finde alle film, 
men forhåbentlig den filmtjeneste hvor man kan finde de bedste film samt og de film 
som kan være svære at finde andre steder.  
Filmstriben prioriterer smalle film, europæiske film og kvalitetsfilm - film der kan give en 
god oplevelse og film med stof til eftertanke.  

https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/underteksterne-flytter-til-side-888
https://fjernleje.filmstriben.dk/om-filmstriben
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ARF-Multimedier (Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund) er stedet, hvor din me-
ning direkte kommer til orde, gennem deltagelse i møder og konferencer i forbun-
dets ca. 70 klubber og kredse landet over og gennem mediedebatten i vores med-
lemsblad ” Radio & TV Nyt”.  
 
ARF er en af Danmarks største forbrugerorganisationer inden for radio og tv bruge-
re. 
 
ARF-Multimedier arbejder aktivt og effektivt for en folkelig lytter/seerindflydelse på 
kabel-tv og fællesantenneanlæg , bl.a. ved fremtidige beboerafstemninger. 
 
ARF-Multimedier er i dialog med DR og TV 2 centralt, og sikrer dig og din familie en 
reel medindflydelse på udviklingen og programlægningen for de danske offentligt 
ejede radio/tv-stationer. 

ARF-Multimedier har i samarbejde med andre lytter/seerforeninger, også direkte 
kontakt med de øvrige landsdækkende tv-stationer og med lokale radio/tv-stationer. 

Herudover arrangerer foreningen møder, udflugter, foto– og Medieklub og andre 
aktiviteter for medlemmerne.  
 
ARF-Multimedier varetager licensbetalernes interesser. 
 
Foreningen udsender periodisk et Nyhedsbrev til medlemmerne og særligt interes-
serede - du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at sende os din mail-adresse. Ny-
hedsbrevet er gratis for medlemmer.   
Du kan også følge foreningen på hjemmesiden www.arf.dk 
 
Du kan blive medlem af foreningen for kun kr. 150 årligt 

Hvordan kan ARF hjælpe dig? Bustur til Rosenbyen Mariager. 

Adresseændringer 
Ved hver udsendelse af forbundsbladet, modtages der en del blade retur på grund af fejl-
agtige adresser. 
For at sikre at ”Radio og TV Nyt” kommer frem til alle, er det derfor nødvendigt, at forbun-
det har den rigtige og nøjagtige adresse. 
HUSK derfor, ved et medlems adresseændring straks at indsende meddelelse herom til 
forbundskontoret eller din lokale klub. 
Hvis du ikke har indsendt så skynd dig at sende oplysningerne til  info@arf.dk 

ARF Multimedier 

Vi repræsenterer dine politiske interesser 

i det danske mediebillede 

Der køres nordpå og undervejs finder vi et passende sted til vores morgenkaffe med et 
smurt  rundstykke. Vi kører til Hvidsten og her møder vi vores lokale guide, som tager os 
med på en rundtur  i området og fortælle historien om den berømte Hvidstengruppe. Vi 
går i fodsporene på Marius og  Niels Fiil, der stod i spidsen for en gruppe modige mænd, 
der modtog våben fra luften, som led i  modstanden under 2. verdenskrig. Turen for-
sætter til Hobro. Her går vi ombord på Svanen og en  skøn sejltur på Mariager fjord ven-
ter os, under sejlturen spiser vi vores frokostpakker. En sejltur med  Svanen på Mariager 
Fjord, er en enestående smuk og idyllisk rejse gennem et fantastisk landskab  fyldt med 
natur- og kulturhistoriske oplevelser. Bramslev Bakker ligger på nordsiden af den smuk-
ke  Mariager Fjord, kun få kilometer øst for Hobro. Fjorden er et levn fra istiden, og 
Bramslev Bakker er  et mangfoldigt område med høje og dale, samt en fauna bestående 
af enebærbuske, lyng, græs og  vilde roser. Vi ankommer til Mariager hvor vi skal på en 
guidet rundtur i den gamle by. Mariager, som  er en charmerende by med god atmosfæ-
re. Her er husene skæve, vejene af brosten og  bindingsværkshusene er prydet med ro-
ser. Mariager er kendt for sin gamle og smukke bymidte, men  også for den imponeren-
de klosterkirke, som vi også besøger. Vi skal se rosenhaven, hvor man kan  fryde sig over 
synet af ikke mindre end 400 forskellige rosensorter fordelt på ca. 800 planter. 
Efter  besøget køres der rundt om fjorden, her komme vi også forbi de gule huse på Da-
nia, over Hadsund,  Bramslev Bakker. Vi finder et passende sted og får kaffe og kage ved 
bussen.   
Inkl i prisen er:   
∙ Kaffe og rundstykke fra bussen  
∙ Guide i Hvidsten  
∙ Frokostpakke  
∙ Guidet rundvisning i Mariager  
∙ Sejltur på Mariager fjord  
∙ Eftermiddagskaffe og kage ved bussen  

Afgang fra Viby Torv KL 07:45. Opsamling i Sdr. Borup kl 08.15.  
Pris: 675,- kr.  Medlemmer betaler kun 475,- kr.  
Tilmelding til Aage Hansen. Tlf.: 3027 5795 mail: aagehan@gmail.com 

mailto:info@arf.dk
mailto:aagehan@gmail.com


6 3 

ARF Multimedier Aarhus 

20. marts kl. 9.30 kredsgeneralforsamling,  

 Restaurant Sølyst, Sølystvej 32, 8660 Skanderborg. Dagsorden følger. 

 Inden generalforsamlingen begynder, er vi vært ved kaffe og rundstykker ligesom 

 der vil være et traktement efter generalforsamlingen vil der være spisning. 

 Tilmelding til Aage Hansen, 3027 5795 eller aagehan@gmail.com. 

 Vores Kredskasserer Jørgen Laursen er på valg, men genopstiller 

24. marts kl. 19.00 klubgeneralforsamling,  

 i ”salen” Skovvangsvej 127, Aarhus. Dagsorden følger. 

 Vores kasserer Aage Hansen er på valg, men genopstiller. 

 Aftenen begynder kl. 18.00 hvor klubben er vært ved et traktement / smørrebrød. 

 Tilmelding til traktement skal ske til formand Lissi Kjær Mørck, tlf.: 2371 8975 eller 

 lissimorck@gmail.com,senest den 15. marts 2021. 

13. juni udflugt  

 Udflugt til Rosenbyen Mariager med sejltur på fjorden. 

 Se omtalen af turen på side 2.  

 

Program punkterne kan blive aflyst/udsat hvis Corona situationen ændres. 

 

Kontaktpersoner i kredsen: 

ARF Multimedier Skanderborg: 
Formand: Bent Visby Rasmussen, 
Gl. Virringvej 3, 8660 Skanderborg. 
Tlf.: 4068 2721 mail: bent-visby@ila-hobby.dk 
 
Kasserer: Kontakt formanden 
 
ARF Multimedier Djursland: 
Formand: Lasse Roesen, 
Hovedvejen 16, Mastrup, 8500 Grenå. 
Tlf.: 4077 8884 mail: lasse@luftpost.dk 

Kasserer: Ny kasserer på vej 
 
ARF Multimedier Storaarhus: 
Formand: Lissi Kjær Mørck, 
Langenæs Allé 50 st. tv. 8000 Aarhus C. 
Tlf.: 2371 8975 mail: lissimorck@gmail.com 

Kasserer: Aage Hansen, 
Starupvej 7 C, 8340 Malling. 
Tlf.: 3027 5795 mail: aagehan@gmail.com 

ARF Multimedier Midtjyllandskredsen: 
Kredsformand: Aage Hansen, 
Starupvej 7 C, 8340 Malling. 
Tlf.: 3027 5795 mail: aagehan@gmail.com 
 
Kredskasserer: Jørgen Laursen, 
Rørsangervej 39, 8382 Hinnerup. 
Tlf.: 8698 8877 mail: ARF-kreds17@weebspeed.dk 

ARF Multimedier, Forbundet 
Præstevænget 12, 2750 Ballerup. 
Tlf.: 3378 1230 mail: info@arf.dk   

Husstandskontingent 2021 kr. 150,00. 

Musikhuset Aarhus 

mailto:aagehan@gmail.com
mailto:lissimorck@gmail.com
mailto:bent-visby@ila-hobby.dk
mailto:lasse@luftpost.dk
mailto:lissimorck@gmail.com
mailto:aagehan@gmail.com
mailto:aagehan@gmail.com
mailto:ARF-kreds17@weebspeed.dk
mailto:info@arf.dk


20. marts. Kredsgeneralforsamling kl. 9:30,  

  Restaurant Sølyst, Sølystvej 32, 8660 Skanderborg. Dagsorden følger. 

  Inden generalforsamlingen begynder, er vi vært ved kaffe og rund 

  stykker ligesom der vil være et traktement efter generalforsamlingen  

  vil der være spisning. 

  Tilmelding til Bent V. Rasmussen 40 68 27 21 senest 14 marts. 

  Vores Kredskasserer Jørgen Laursen er på valg, men genopstiller. 

27. marts.  Generalforsamling kl. 13.00 og derefter Bankospil  

  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. 

24. april. Bankospil kl. 13.30 

29. maj Bankospil kl.13.30 

13. juni  Udflugt til Rosenbyen Mariager med sejltur på fjorden. 

  Se omtalen af turen på side 2. 

26. juni. Bankospil kl. 13.30 

Bankospillene og Generalforsamling afholdes på Bellis, Sygehusvej 7, 8660 Skander-
borg.  
I pausen mellem kan der købes kaffe og kaffebord, øl og vand til rimelige priser 
 
Bemærk Generalforsamling og Bankospil afholdes kun hvis Restriktionerne på Co-
vid19 forsamlingsforbuddet bliver løftet til mere end 29 personer. 

Ved tvivlsspørgsmål kontakt da Formanden  for Skanderborg, Bent Visby Rasmussen 
på telefon 40 68 27 21 eller en anden fra bestyrelsen. 
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ARF Multimedier Djursland ARF Multimedier Skanderborg 

11. januar Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

1. februar. Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

 

13. februar. Klubgeneralforsamling.  kl. 10.00 Kulturhuset Grenå 

  Dagorden ifølge lovene. Indkomne forslag til Lasse 8 dage før. 

  Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig.  

  Tilmelding til Lasse 40 77 88 84 eller lasse@luftpost.dk  

  senest 7. februar 

 

1. marts. Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

20. marts. Kredsgeneralforsamling kl. 9:30,  

  Restaurant Sølyst, Sølystvej 32, 8660 Skanderborg. Dagsorden følger. 

  Inden generalforsamlingen begynder, er vi vært ved kaffe og rund 

  stykker ligesom der vil være et traktement efter generalforsamlingen  

  vil der være spisning. 

  Vores Kredskasserer Jørgen Laursen er på valg, men genopstiller. 

  Tilmelding til Lasse Roesen, Tlf: 40778884, email:lasse@luftpost.dk. 

   

12. april Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

3. maj  Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

7. juni  Møde i Foto– og Medieklubben, Kulturhuset i Grenaa kl. 19-21 

13. juni  Udflugt til Rosenbyen Mariager med sejltur på fjorden. 

  Se omtalen af turen på side 2. Opsamling i Sdr. Borup kl 08.15. 

Program punkterne kan blive aflyst/udsat hvis Corona situationen ændres. 

Foto– og Medieklubben er et mødested hvor man kan spørge om næsten alt vedrø-

rende den nye teknologi uanset 

om det drejer sig om dit foto/

videoudstyr, din mobiltelefon 

eller din PC. Vi hjælper også 

med kontakten til medierne og 

internetudbyderne. Kom til en 

klubaften og få mere at vide.  

DR koncerthuset 
Kulturhuset Grenaa holder lukket 


