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Af Lea Rosfort
formand

Håber alle er kommet godt ind i det nye år, 
som jo begynder lidt trist med store smitte 
tal, restriktioner og test.  Når dette blad 
er i dine hænder, håber jeg, at Danmark 
ser bedre ud end her i skrivende stund 
midt i januar.

År 2022 skulle gerne blive det år, hvor 
vi endelig er ude af covid 19, og hvor 
foreningerne og kulturlivet igen kan virke 
normalt.

Jeg håber også at medieforhandlingerne 
er i fuld gang nu, og at vi får styrket pub-
lic servicestationerne, både på radio og 
tv siden, og at der bliver tilført midler, 
så de kan udvikle sig i takt med hele 
medieverden.

I vores land er der mange ikke kommer-
cielle radio og tv-stationer, og de gør et 
frivilligt stykke arbejde for lokalsam-
fundet. De sender sikkert mange gode 
programmer til glæde for dem, der bor 
lige netop i deres område.

Vi er jo heldige at bo i et land, hvor det er 
muligt at lokale radio og tv-stationer kan 
medvirke til den demokratiske dialog og 
styrke indflydelsen i det lokale demokrati 

i samspil med, at der er andre foreninger 
ude i lokalsamfundet, og det er klart for 
mig, at uden alle de frivillige kræfter var 
der ingen sammenhæng i vores land.

I ARF Multimedier mener vi, det måske er 
på tide at få set på disse mange forskellige 
lokalradioer og tv-stationer, og hvordan 
tilskuddet til disse stationer bruges, og 
hvordan deres organisatoriske sammen-
hæng er, for eksempel hvem er det, der 
får sendetilladelserne? er det de samme 
personer, der får tilskud til flere stationer?
Jeg har det håb for 2022, at vores fol-
kevalgte på Christiansborg får set på 
den rigide banklov, som virkelig giver 
mange små foreninger og klubber nogle 
hovedbrud.  Den er meget ved at kvæle 
frivilligt forenings- og klub arbejde. Jeg 
forstår godt, det er vigtigt at sikre, at der 
ikke er sorte pengestrømme, som farer 
gennem vores foreningskonto, men jeg 
mener godt, at man kan sikre hvidva-
skeloven og så samtidig give foreninger 
og klubber et nemmere forhold til deres 
bankforbindelse.

Lad 2022 blive det år hvor forenings-
livet og fællesskaberne virkelig vender 
tilbage for fuld styrke.

VELKOMMEN TIL 2022



Medielandskabet og – økosystemet har 
gennemgået store forandringer de seneste 
år. Det er forandringer, som bl.a. betyder, 
at danskernes nyhedsforbrug og mediernes 
nyhedsformidling er markant anderledes 
i dag tidligere. Sociale medier fylder sta-
dig mere og mere i danskernes hverdag, 
og det udfordrer de danske mediers ind-
tjeningsgrundlag. Det har også resulteret i 
en mere polariseret offentlig samtale. Det 
er udfordringer, som vi skal adressere i de 
forestående medieforhandlinger, hvor nogle 
af de helt store overskrifter bliver regule-
ring af Tech giganter, en styrket og mere 
samlede public service og omfordeling af 
mediestøtten fra de landsdækkende medier 
til de regionale og lokale medier. 

Der er ingen tvivl om, at Tech giganter-
nes massive indtog i danskernes hver-
dag har udfordret de danske mediers 

forretningsmodeller betydeligt. Derfor er 
det på tide, at vi stiller krav til Tech gigan-
terne om at bidrage til det økosystem, som 
de længe har været i gang med at hæmme. 
Det arbejde skal påbegyndes i forbindelse 
med medieforhandlingerne.

Samtidig skal vi give en håndsrækning til de 
regionale og lokale medier. For de spiller en 
meget vigtig rolle for lokaldemokratiet, hvor 
de – som ingen andre – formår at holde os 
opdaterede på den nære virkelighed. Derfor 
har vi brug for dem. Og demokratiet har 
brug for dem. 

I en tid hvor debatten samtidig bliver mere 
og mere polariseret, vil vi arbejde for en 
mere samlende public service. DR er en 
vigtig og stor Public Service-leverandør, 
som har evnen til at binde danskerne sam-
men. Det skal de blive ved med. Vi har 
derfor allerede sløjfet store besparelser på 
DR, og ønsker ikke at udsætte dem for flere. 
Det er derfor store og vigtige drøftelser, 
som jeg ser frem til, at vi skal have i de 
kommende medieforhandlinger. 

MEDIEFORHANDLINGERNE SKAL ADRESSERE 
ET MEDIEØKOSYSTEM UNDER PRES 

Skrevet af Socialdemokratiets medieordfører Kasper Sand Kjær
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HVAD SNAKKER VI OM!
Skrevet af Aase Jespersen

Jeg kommer en del i en lørdagscafé, der 
er åben for alle og hvor vi har mange 
samtaler og debatter. Alt kan diskuteres 
her. 

Senest var der en, der spurgte: ”Hvor kan 
man klage over TV og værterne. Er der 
nogen af jer, der har det ligesom os. Vi 
er så trætte af mange af journalisterne i 
TV. Specielt, når de f.eks. er to i studiet. 
De sidder og griner og fjoller og det vir-
ker som om, de er der for at underholde 
sig selv. Det er bare så træls at overvære. 
Det sker også i radioprogrammer. Det 
kan godt være de har det sjovt, men vi 
bliver irriterede.”

Det var der, kan jeg hilse at sige. Jeg 
tænker, at ARF Multimedier må være 
det rette sted. Derfor dette indlæg.

Der var en , der spurgte, hvorfor journa-
listerne altid tager den negative vinkel. 
Specielt når det gælder oplysninger om 
udspil om coronaen. Det opleves som 
om, værten kun er interesseret i at få alt 
det negative frem.  Det ville være rart, 
hvis vi også fik oplyst, hvad der er godt 
ved beslutningerne. Det er jo ikke altid 
man kan få pressemøderne med, hvor vi 
da bliver oplyst om formålet og hvorfor. 
Det kan virke lidt  konspiratorisk. Hvad 
er interessen i at gøre befolkningen (el-
ler nogle af befolkningen) usikre med 
hensyn til regeringens tiltag, der dog 
bygger på eksperternes vurdering?

Det sker ret ofte, at den interviewede 
bliver afbrudt af journalisten. Det er en 
uskik. Man  sidder tilbage og føler sig 
frustreret, fordi man ikke fik det sidste 
med. Hvad mente han/hun egentligt?

En anden føler sig dårlig tilpas, når re-
geringens medlemmer bliver intervie-
wet. Mange gange, bliver de behandlet 
direkte respektløst. Til gengæld er der 
modparter til regeringen, der bliver taget 
på med fløjlshandsker. 
Vi synes, det ikke passer sig for en pub-
lic service-station. Vi skal  kunne have 
tillid til de oplysninger, vi får herfra. Og 
de skal være saglige. Med TV 2 er det en 
lidt anden sag, da den jo er delvist rekla-
mefinansieret.

Der kom meget frem, men ovenstående 
er essensen af lidt af en formiddags snak.
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Vi har vel gennem årene lært at leve med de 
mange genudsendelser på vores tv-kanaler, 
selvom det føltes særligt slemt i den forløbne 
jule-nytårs periode. 

Måske også fordi vi ser mere tv end normalt 
som følge af “Corona indespærringen”.  
Det store problem og irritation er dog først 
og fremmest det stadigt voksende antal tv-
reklamer, både på TV 2-kanalerne og de 
kanaler, der sender fra udlandet (f.eks. kanal 
3,4, 5 og 6). 

Der er som bekendt regler for hvor stor 
en andel af sendetiden, der må benyttes til 
betalte reklamer (max. 15 minutter pr. time) 
men det bliver næppe overholdt. 

Dertil kommer det for mange udsendelser 
ødelæggende, at de konstant afbrydes af 
reklamer flere gange i sendetiden og dermed 
virker stærkt distraherende for tv-seerne, der 
ihærdigt prøver at følge med i handlingen 
f.eks. i spillefilm. 

Det må fortsat være en vigtig opgave for 
myndigheder der beskæftiger sig med 
medielovgivning, bl.a. Radio-TV-nævnet, 
at holde øje med tidsforbruget til de betalte 
tv-reklamer. TV 2-koncernen og andre rekla-
mefinansierede tv-stationer har en stadigt 
stigende millionindtægt på disse reklamer. 
På et vigtigt område kan tv-stationerne dog 
helt gratis skære ned på reklameindslagene. 
Det gælder de såkaldte egen-reklamer, dvs. 
større eller længere indslag om kommende 
programmer på de pågældende kanaler. 

Disse indslag bliver stadigt flere og længere, 
og det gælder også for DR kanalerne, og 
public servicestationerne bruger desuden 
denne mulighed til at reklamere for samtlige 
sine Tv-kanaler. Der var forleden således 
et eksempel, hvor indslaget startede op -og 
kørte en hel måned før selve det pågældende 
program kunne ses på skærmen. 

Det er ret forståeligt at mange (ikke mindst 
unge) seere vælger andre former for tv-
modtagelse for at slippe for dette reklame-
overdrev, med deraf følgende færre brugere 
af den “gammeldags” tv-sening.  

Både myndigheder og lytter-seerorgani-
sationer har en stor opgave at varetage i 
disse år, for at betalte-og egen- reklamer 
på tv-skærmen ikke skal beslaglægge mere 
af seernes tid med indslag, som ingen har 
bedt om –eller har brug for.  

STOP DOG DET REKLAME-OVERDREV! 
Skrevet af Preben Sørensen
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FÆLLES MÅLING AF AL STREAMING

Fra januar bliver vi meget klogere på, 
hvor meget danskerne rent faktisk ser 
TV 2 PLAY, DR TV, Netflix, Via play, 
Discovery+, HBO Max, YouTube eller 
videoklip på Facebook.

De helt nye seermålinger fra Nielsen vil 
fra januar dagligt afsløre ny viden om dan-
skernes faktiske streamingvaner – hvad 
streamer vi, og hvor meget.

Seeradfærden i de danske hjem er under 
hastig forandring. Knap hver fjerde 
husstand i Danmark ikke længere en 
traditionel tv-pakke, og de komplekse 
adfærdsmønstre stiller øgede krav for 
at sikre endnu mere korrekt måling af 
forbruget.

Det er baggrunden for, at de førende tv-sel-
skaber – TV 2, DR, Nordic Entertainment 

Group og Discovery Networks, og siden 
også Disney – har bestilt en ny mere sofi-
stikeret analysemetode, der begynder den 
1. januar 2022.

- ”Nielsens samlede løsning har den for-
del, at den afdækker det danske streaming-
forbrug i de danske hjem – og dermed et 
fælles billede på det danske streaming-
marked,” siger Frederik Barnholdt, head 
of Market & Performance Measurement 
Data & Insight hos TV 2, til Flatpanels. 
Den største forskel fra de gamle målinger 
er langt mere indsigt i streaming. Fra 1. 
januar kommer der tal for forbruget på 
DRTV og TV 2 PLAY og de internationale 
streamingtjenester samt sociale mediers 
videoindhold. Altså, også streaming af 
tv-klip på Facebook.
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Verdens største cykelløb kommer til Dan-
mark. På landsmødet i 2021 blev ideen skabt 
om, at vi som organisation skal være til stede 
på tilskuerpladserne for at visse vore orga-
nisation frem, og samtidig fejre at Danmark 
bliver promoveret ude i verden. Der køres 
3 etaper i Danmark. Første etape er enkelt 
start i København. 2. etape går til Roskilde, 
Korsør og Nyborg. 3. etape i Danmark går 
via Vejle og Sønderborg.

Vi skal have startet en arbejdsgruppe, der 
skal koordinere og finde den bedste måde, vi 

kan vise os frem. Det vil ske på HB mødet 
den 29. januar 2022. Der er brug for alle 
kræfter, og det kan blive en sjov og god 
oplevelse for os alle, så hvis du har lyst til 
at være med så kontakt forbundskontoret.

Start i København 01.07 2022 enkelt start
Start i Roskilde 02. 07.2022 slut i Nyborg
Start i Nyborg   03.07.2022 via vejle til 
Sønderborg

Det bliver Forbundsformand og arbejds-
gruppens opgave at koordinere og tilret-
telægge, men det er kredsene og klubberne, 
der skal skaffe mandskabet i de områder, 
hvor vi vil være tilstede.

Kontakt forbundets kontoret info@arf.dk 
eller Lea 22859388

SÅ KOM OG VÆR MED.

TOUR DE FRANCE 



9

Her 2022 skal vi ikke have Landsmøde, 
men som vi har aftalt med hinanden, skal 
vi så have

2 Temadage. Vi har ikke fastlagt program-
met endnu, men der vil være et oplæg 
om formiddagen, og om eftermiddagen 
vil  der være en grundig debat om ARF 

Multimediers virke, og hvad fremtiden vil 
byde os.

SÅ KRYDS EN AF DISSE 2 DATOER 
AF I DIN KALENDER:
LØRDAG DEN 21. MAJ 2022 i 
SLAGELSE
Eller 
LØRDAG DEN 10. SEPTEMBER 2022 
i KOLDING

Der kommer indbydelser senere, alle med-
lemmer kan deltage, så det bliver kredsene 
og klubberne, der skal melde medlemmer til.

Velmødt
Lea

TEMADAGE I 2022 

ARF MULTIMEDIER ER PÅ FACEBOOK

Følg ARF Multimedier på Face-
book. Nyheder fra medieverden 
samt debat. Foto fra møder, og 
begivenheder Det er en privat 
gruppe, send anmodning alle-
rede i dag. 

Søg: ARF Multimedier
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KREDS 1

HOVEDSTADEN

Kære Medlemmer

Så gik der endnu et år, hvor Corona igen satte dagsorden for forenings-
arbejde, og det bliver sværere og sværere at fastholde medlemmer, og 
hver gang vi tror, at nu kan vi mødes, så bliver vi indhentet af vores mest 
uønskede gæst Corona.

Vores klub skal rejse sig igen, og lige som alle andre foreninger, bliver det 
op ad bakke.

I får direkte besked om generalforsamling i vores klub.

Her i bladet er der en opfordring til at melde dig på banen, hvis du har lyst 
til at være med ved et event, måske bare som tilskuer i forbindelse med 
TOUR de France, som kommer til Danmark i juli. I forbundsbestyrelsen 
tænker vi, at vi er til stede på alle de tre strækninger i Danmark, og det 
betyder, at vi på Sjælland skal være med omkring Korsør. Alle kommer 
til at høre nærmere, når vi har fået fastlagt, hvad vi gør omkring den store 
begivenhed.

For flere klubber rundt om i landet har det været rigtigt svært at finde folk 
til diverse bestyrelser, og mange klubber taber i disse år medlemmer, så jeg 
vil gerne takke alle i vores klub for opbakning. Jeg glæder mig til at se jer 
til generalforsamlingen, i Herlev smukkeste hus Hjulmandens hus.

Lea 
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KREDS 2

NORDSJÆLLAND

Lidt om LICENS

Siden 1925 har vi skullet betale licens til DR Licens, hvis vi f.eks. havde en 
gammeldags radio = et ’krystalapparat’, når man fik et fjernsyn, og fra 2007 
hvis man havde en computer med adgang til Internettet. 

Det havde mere end 97 % af befolkningen, men fra 1. januar i år bliver 
public service finansieret via skatten, og dermed er det samtidigt slut med 
’sortseere’. 

Den 16. marts 2018 blev der indgået en politisk aftale mellem Venstre, 
Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti om ændringen. Aftalen 
blev indgået, fordi man mente, at medielicensen var socialt ubalanceret, idet 
enlige skulle betale det samme som husstande med flere personer, og for at 
nedbringe antallet af sortseere.

 Medielicensen erstattes gradvist gennem en mindre regulering af det 
skattemæssige personfradrag og er fuldt afskaffet i 2022.

En evt. mediecheck til pensionister, der betaler nedsat licens, udbetales 
sammen med ældrechecken i januar.  Man skal ikke søge om den. Den 
kommer automatisk, hvis man er berettiget til den, og den udbetales til 
NemKontoen sammen med folkepensionen sidst i januar. Evt. boligstøtte 
bliver ikke sat ned, fordi du modtager en mediecheck.

Anni Welander
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KREDS 5

SYDVESTSJÆLLAND

På grund af restriktionerne omkring corona har bestyrelsen for 
Slagelseklubben besluttet at udskyde generalforsamlingen.

                                                  
Kommende arrangementer 

i Kongehavecentret:

Tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.00 
GENERALFORSAMLING

Dagsorden iflg. vedtægter. 

Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 19.00 
SOMMERBANKO OG HYGGE  

Bestyrelsen køber gevinsterne. Så mød op med godt humør.

Vi vil forsøge at lave en SKOVTUR i august måned.

Kreds 5
Jeg er trådt ud af Kreds 5 og forbundsstyrelsen af helbredsmæssige grunde. 

Henning Madsen vil indkalde til kredsrepræsentantskabsmøde senere. 
Henning og Lea har fået listen over kredsbestyrelsen.

Tak for de mange gode år i begge bestyrelser. 
Det har været interessant.

Tv2øst
Der er valgt repræsentanter til tv2øst.

Vi sidder 3 fra kredsen:
Henning H. Madsen

Birthe Søhus
Irene Finne-Jakobsen
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KREDS 11

FYN

Klubbens aktivitetsplan for årene 2022 – 2026

1. Kulturrejse til Dresden i Tyskland i perioden 16. – 20. maj 2022.
 Udsolgt.
2. Udflugt til Cirkusrevyen og Dyrehavsbakken onsdag den 15. juni 2022.
  8 restpladser.
3. 1-dages udflugt til øen Fur med guidet rundvisning og besøg på 
 Fur Bryghus 15. sept. 2022.
4. Foredrag (Emnet er endnu ikke fastlagt) i 4. kvartal 2022.
5. Udflugt med besøg på Nordisk Film i Valby, Dyrehavsbakken og
 Cirkusrevyen i juni 2023.
6. 4 – dages rejse til Rügen i Tyskland i 2. kvt. 2023.
7. Heldagstur til ”Kongernes Jelling” og ”Brunkulslejerne i Søby” 
 i 3. kvt. 2023.
8. 4 - dages oplevelsesrejse med besøg på julemarked i Bremen i Tyskland
  i 4. kvartal 2023.
9. 6 – dages rejse til byernes by Paris med overnatning i Belgien 
 - på udrejse - i maj 2024. 
10. Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen samt Carlsberg museet 
 i 2. kvt. 2024.
11. Dagstur til Danmarks største julemarked i Krusmølle v/Aabenraa,
 Sønderborg Slot og evt. grænsehandel i 4. kvt. 2024.
12. 5 – dages rejse til Bornholm i 2. kvt. 2025.
13. Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2025.
14. Heldagsudflugt til Holmegårds Glasværk i Fensmark og,
15. Skovtårnet v/ Rønnede i 3.- 4. kvt. 2025.
16. 6 -7 dages rejse til Krakow i Polen i maj 2026.
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KREDS 13

NORDJYLLAND

Nordjylland Kredsen afholder 
KREDSGENERALFORSAMLING

for klubbernes repræsentanter
lørdag den 19. marts 2022 kl. 14.00

Hotel Højgården, Slettestrandvej 50, 9690 Fjerritslev

Dagsorden ifølge vedtægterne.

p.b.v.
Mogens Buus Andersen

Kredsformand
Tlf.: 22354730

Aalborg- Nørresundby klubben afholder 
GENERALFORSAMLING 

for alle medlemmer
Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.00

Hotel Cromwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg

Dagsorden ifølge vedtægterne.

p.b.v.
Mogens Buus Andersen

Formand
Tlf.: 22354730



KREDS 15

VESTJYLLAND

Mindeord

Det var med sorg i sinde, at vi i bestyrelsen for ARF Midt-Vest,
d. 26. november 2021, modtog beskeden om, at vores revisor,

Jens O. Nielsen, var sovet ind på Skejby Sygehus i Aarhus.

Jens var et yderst hjælpsomt menneske, 
hvis tjenester mange i tidens løb nød godt af.

Jens var meget vellidt i Videbæk by,
hvortil han var flyttet fra Thy.

Da Kreds 15 i september var på medlemstur til bl.a.
Hanstholm, var Jens med til at guide os rundt, og det

gjorde han til stor glæde for de deltagende medlemmer.

Jens vil blive savnet i både ARF Kreds 15 og i ARF Midt-Vest.

 Æret være Jens’s minde.

På ARF´s vegne
Formand

Bjarne Jensen

15
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KREDS 15

VESTJYLLAND

Mindeord

Min gode ven og forhenværende klassekammerat, 
Karl F. Nielsener gået til Ryes Brigade, d. 6. dec. 2021.

Karl F. var også i bestyrelsen for ARF Kreds 15, 
hvor han vil blive savnet.

Karl F. var en stille og beskeden mand uden de store 
armbevægelser. Han deltog aktivt i bestyrelsesarbejdet 

i Kreds 15, og deltog gerne i de ture, f. eks. til Berlin og Polen, 
som han selv var med til at arrangere.

Karl F. vil blive savnet både i Forsvarsbroder-selskabet 
og i ARF Kreds 15.

Æret være Karl F`s minde.

På ARF - Kreds 15`s vegne
Formand

Bent Munksø
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KREDS 17

MIDTJYLLAND

Fra den 19.-22. september 2021 var Kreds 17, Midtjyllands kredsen på en 
dejlig og hyggelig bustur til Sydsjælland, Møn og Nyord.

Vi var i alt 31 personer, 2 fra Skanderborg og 3 fra Grenå og resten var fra 
Klub-Storaarhus.

Vi startede fra Viby Torv kl. 8:00 og kørte til Vejle Havn hvor vi beså 
Fjordens Hus men da det først åbnede kl. 10:00 så kunne vi ikke komme 
ind og se det.

Derefter kørte vi til Kerteminde hvor vi besøgte Fynbomaleren Johannes 
Larsens hjem og museum. Johannes Larsen er mest kendt for sine 
fuglebilleder.

Efter vores frokost i det grønne kørte vi mod vores Hotel Klinten i Rødvig 
på Stevns.

På dag 2. besøgte vi Stege, Nyord, Liselund og Møns Klint.
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På dag 3. besøgte vi Faxe Kalkbrud med de enorme udgravninger og 
Skovtårnet der ligger smukt placeret i Gisselfeld Klosters skov.

Vejret var på denne dag rimeligt, men det småregnede lidt, men da vi kom 
til Karrebæksminde Havn, regnede det rigtig meget så frokosten som vi 
havde fået med fra hotellet, måtte vi spise i bussen.

Men det blev da nogenlunde tørvejr da vi ankom til Vordingborg og 
Gåsetårnet med den gyldne gås på toppen og den enorme store ruin af 
borganlægget der blev bygget af Kong Valdemar den Store omkring år 1160.

Dag 4 startede trist, fordi vores guide Peter var blevet syg og måtte køres på 
hospitalet.

Da bussen var pakket, kørte vi via Farøbroen og Lolland til Spodsbjerg, 
hvor vi skulle med færgen til Tårs på Langeland. I Rudkøbing have Peter på 
forhånd bestilt frokost til os. Da karbonaderne var spist, kørte vi mod Viby 
Torv og vi var hjemme ca. klokken 18:00.
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En del af noget større

Allerførst godt nytår til alle i ARF.

ARF Multimedier i Kreds 19 (Vejle) og Kreds 20 (Kolding) er nu, efter et 
par års drøftelser, blevet lagt sammen til en kreds med virkning fra den 
1. oktober 2021. Det skete på et kredsrepræsentantskabsmøde i Kreds 20, 
den 21. september 2021.

Kreds 19 havde den 18. september 2021 godkendt sammenlægningen.

Den 11. september 2021 godkendte Kreds 21 en sammenlægning med 
Kolding.

Nyt navn for Kreds 19, 
Kreds 20 og Kreds 21 er:
 ”Kreds Syd- og Sønderjylland”.
Nu dækker kredsen området fra 
Vejle og ned til grænsen.

Derfor kan man godt bruge betegnelsen 
– En del af noget større.
Det åbner til gengæld også nye muligheder 
for ARFs medlemmer i den nye stor kreds.

Der er nu basis for flere tilbud til medlemmerne.
Alle medlemmer kan få tilsendt (på mail) de månedlige nyhedsbreve fra 
forbundet. 
Med nyhedsbrevene bliver man godt orienteret om nyt indenfor radio og tv 
og hvad der sker i ARF på landsplan. 
(Send blot din mailadresse til: pcm@pc.dk)
Den nye kreds kan også tilbyde medlemmerne at deltage på ture og rejser.
Velkommen.

Venlig hilsen
Bent Ginnerskov Jensen
Kredsformand / Tlf. 2323 2449

KREDS 20

SYDJYLLAND



Kommende
RADIO & TV NYT

DEADLINE:
2. maj 2022

UDKOMMER:
Primo juni 2022

SØG I DE GAMLE DR 
PROGRAMOVERSIGTER

I foråret blev DR’s gamle programoversigter fra 21.393 dage 
– nemlig årene 1925 til 1983 - lagt på nettet, så du selv kan 
søge i dem på dr.dk/alletidersprogramoversigter

Hvad sendte DR for eksempel, lige da du blev født? Hvordan 
så radio- og Tv-programmet ud under månelandingen i 1969? 
Hvad sendte DR i 1930’erne, eller hvordan så en nytårsaften 
ud på DR’s dengang ene Tv-kanal, da kalenderen skiftede fra 
1969 til 1970?

Det er bare noget af det, du kan sidde og granske i søgeda-
tabasen. Her kan du for eksempel også se i mange tilfælde, 
hvad DR spillede, hvem, der var værter, hvordan radioaviserne 
blev sendt, hvad sommerfjernsynet bød på for 40, 50 og 60 
år siden - og meget, meget mere. Nogle vil måske undre sig 
over, at man kun kan søge frem til og med 1983. Det skyldes, 
at programoversigterne alene fandtes i papirudgaver frem 
til da, og at programoversigterne fra de 58 år derfor blev 
digitaliserede på én gang.

Senere kommer flere programoversigter til, så basen også 
kommer til at omfatte de seneste 35-40 års programudbud.

Radio & TV NYT
ARF-Multimedier
Præstevænget 12 
2750 Ballerup

Returneres ved varig 
adresseændring


