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Økonomi - kr 100.000 i ”overskudd”
pr 30. april 2014

Nytt program, Veien gjennom Bibelen, starter tirsdag 1. juli og sendes
hver kveld kl 2030
Norea Radio, Sverige har laget denne serien- med Curt Westman. Curt
Westmann har vært i Norea Radio
Sverige, Åpne Dører, NLM og er i
dag pensjonist med stort engasjement for Sem-Skandinavia sitt arbeid i Slovakia. Han er godt kjent for
mange på Haugalandet, og i denne
serien tar han oss med gjennom hele
Bibelen fra 1. Mosebok til Johannes
Åpenbaring. Det blir ny episode
hver kveld.

Økonomien i radioen er alltid en
spennende ting. Radio-driften er
helt avhengig av gaver. Og vi opplever hver måned at det kommer
giroer med gaver fra lyttere fra hele
Haugalandet. Pr 30.04.2014 var inntektene kr 100.000 høyere enn utgiftene. Vi ønsker å takke alle givere for
at vi blir husket på!
Denne gode starten på året gjør at
vi kan planlegge innkjøp av teknisk
utstyr som vi er helt avhengige av
for å kunne produsere program og
ha en fornuftig drift.
Sammen med Radio-nytt ligger det
også denne gangen en giro-blankett, og fast givertjeneste-skjema.
Vi håper du kan være med å bidra
til at den gode starten på 2014, også
vil fortsette utover sommeren og
høsten. Og vi takker på forhånd for
din gave til radio-arbeidet.

Våre to faste medarbeidere presenterer seg selv
Harald Helland

Katrine Eide

Jeg er 26 år, 178 cm høy, keivhendt,
ble født ved keisersnitt og er dessuten oppvokst på Vormedal på
Fastlands-Karmøy. Flyttet tilbake til
Haugesund fra studier i fjor sommer, og jobber som frilansmusiker
ved siden av jobben i radio. Kjæresten heter for øvrig Ida, og trives med
det.

Har jobbet i Kristen nærradio siden
slutten av januar i år og trives veldig
godt her. Jeg er 32 år og har bachelor i pedagogikk og journalistikk.
Jeg kommer fra en kommune hvor
skiskyting er veldig populært, men
selv står fotball mitt hjerte nærmest.
Kommunen heter Fusa, og bygden
jeg er oppvokst i heter Eikelandsosen.

Jeg har hatt en liten drøm om å drive
med radio i noen år, i tillegg til at jeg
har et aldri så lite hjerte for tverrkirkelig arbeid og at folk som ikke tror
skal få møte Guds kjærlighet. Jeg har
dessuten studert journalistikk, radio,
livssyn og musikk, så når jeg hørte
om Kristen Nærradio og fikk mulighet til å være med her i fjor høst,
føltes det litt som et bønnesvar :-)
Det er kjekt og meningsfylt å jobbe
her. At det er en liten stasjon med få
ansatte gjør arbeidshverdagen allsidig. Jeg har mange idèer til nye program og hva vi kan gjøre for å gjøre
radioen kjent og brukt av mange.
Er takknemlig for at det finnes en
radiostasjon med et kristent livssyn
på Haugalandet, og tror samtidig at
vi har et stort utviklingspotensiale
både på innhold og i å få flere og nye
lyttere. Ser frem til fortsettelsen.

Jeg har gått musikklinjen på Bildøy
Bibelskole på Sotra utenfor Bergen
og på DTS på Grimerud på Hamar.
Det jeg liker med Kristen nærradio
Haugaland er at de har en visjon
om å nå alle aldersgrupper med
budskapet. Jeg er takknemlig for at
jeg får muligheten til å være kreativ
og være med å forme arbeidet her.
Arbeidsoppgavene er varierte og det
lille miljøet vi har her er trygt og
godt.
Vi tar gjerne i mot tilbakemelding
på programmer og musikken, og er
åpne for innspill fra "publikum" -så
bare send en mail til oss:)

Radiobasaren
ble utsolgt!

Katrine Eide

Harald Helland

Se og hør musikken
vi spiller

20. mars hadde vi trekning på årets
basar for KNH. Mange gode loddselgere gjorde en kjempe-innsats
med å selge lodd. Loddselgerene
gikk fra dør til dør, dei sendte sms,
dei sendte facebook meldinger, dei
brukte telefonen og dei brukte mail.

Overalt ble vi godt mottatt av loddkjøpere. Vi fikk også mange konstruktive tilbakemeldinger på driften
Nå kan du se og lytte på musikken
av radioen. Det er vi takknemlige
vi spiller i Kristen Nærradio Haufor. Det er godt å merke at lytteregaland – hele døgnet, gratis! Alt du
ne gir respons. Både økonomisk
trenger er en data, smarttelefon eller respons og respons på programmeet nettbrett med internett. Vi legger ne som blir sendt. Og det varmer
hver måned ut “Haugalandslista”, vår veldig at så mange har et ønske om
oppdaterte spilleliste med musikken at vi skal ha en kristen nær-radio på
som spilles mest på Kristen NærraHaugalandet. Skal radioen bli bra,
dio.
så trenger vi penger, veiledning og
forbønn. Vi opplever at dette er noe
vi får hos våre lyttere. Tusen, tusen
Podkast
takk.
Hør programmene våre når du vil.
Kristen Nærradio har nå fått egen
Årets basar hadde en ramme på
podkast. Det betyr at du kan høre
kr 100 000, og alle lodd ble solgt.
flere av programmene våre når du
Utgiftene var kr 25 000 og resultatet
vil og hvor du vil, via en smarttelepå radioen sin konto ble kr 75 000,-.
fon/data eller et nettbrett. ForeløDet er vi så takknemlige for.
pig har programmene Magasinet,
Radiosøndagsskolen og Tress i Ess
egen podkast. For å lytte på podkastene våre, klikk deg inn på
radioen.net/podcast/

Svarkupong
Jeg vil gi min støtte til Kristen Nærradio Haugaland
med kr ___________( ) Pr. måned ( ) Pr. kvartal ( ) Pr halvår

( ) Årlig

Jeg ønsker
å få tilsendt giroer i posten istedenfor å benytte AvtaleGiro

I h.h.t. personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi
om følgende: Når du støtter Kristen Nærradio Haugaland vil vi
oppbevare informasjon om at du har gitt, og gjør oppmerksom
på at du i fremtiden kan komme til å motta materiell fra oss. Vi
vil ikke utlevere ditt navn og adresse til andre med unntak av
eventuelle krav fra offentlige myndigheter.

Jeg ønsker å benytte
Mottaker:
KRISTEN NÆRRADIO
HAUGALAND

Mottakers konto:

Beløpsgrense pr trekk _________

3361.16.58791

(Må være samme som gavebeløp eller høyere)

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer

Navn ___________________________________

Beløpet trekkes den 25. i måneden

Adresse
_______________________________________

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen
(Kristen Nærradio Haugaland sparer bankgebyr)

Sted ___________

Dato ___________

Postnr/sted
____________________________________

Underskrift ____________________________

Avtalen sendes til:

Kristen Nærradio Haugaland, Postboks 306, 5501 Haugesund

