
Han har bevaret
troen på en ny
radio/tv-station

Forstander Ingo Larsen
fra den konkursramte
Horsens Folkehøjskole  er
overbevist om, at der igen
vil blive sendt kristent ra-
dio og fjernsyn fra. Hor-
sens. Heist allerede fra
1 . august.

Udsigterne er ellers alt an-
det end lyre, viste

gårsdagensmode i Skifteretten,
hvor højskolen  blev erklæret
konkurs. Alt

radio/tv-udstyrvar leaset, og alt er
blevet hentet. På nær  ma-
sten på Carolinelundsvej -
den viste sig i øvrigt  også at
være leaset for 1500 kr. om
måneden.

Men Ingo Larsen har be-
varet optimismen: Stationen
skal reorganiseres og lægges
ind under -TV-Inter, Pinse-
bevægelsens radio/tv-afde
ling. Elim-kirken i Horsens
stiller ifølge Ingo Larsen
mindst 100.000 kr. til rådig-
hed, og resten vii TV-Inter
betale - måske efter en land-
sindsamling.

- Jeg regner med, at vi
skal bygges op efter samme
model som KKR,

KøbenhavnsKristne Radio/Tv.
Det betyder, at TV-Inter
køber  en bygning, som lejes ud
til et lokalt driftsselskab
med mig som daglig leder,
forklarer Ingo Larsen.

- Vi har Met lovning på en
canadisk tv-vogn, som vi
skal dele med de andre pin-
semenigheder, og på længere
sigt regner vi med et samar-
bejde med bl.a. KKR, sit vi
kan formidle satellit-tv med
et kristent budskab.

- Det er også meningen, at
vi vil samarbejde med
Pinsebevægelsens  højskole i
Mariager. Her har man en
kristen medie-uddannelse,
som vi så kan blive praktik-
sted for, siger Ingo Larsen.

Han understreger, at Hor-
sens Folkehojskole er fær-
dig. Fremover vii man alene
koncentrere sig om at sende
radio og fjernsyn til Hor-
sens-området.

kendt, at højskolens sende-
tilladelse overføres  til det
nye driftsselskab.

Det er nu ikke helt rigtigt,
oplyser Klaus Groos,
fuid-mgtig  i Kulturministeriet:

- Vi har filet en henven-
delse, men vi har ikke god-
kendt, at sendetilladelsen
overføres til et nyt selskab.
Men vores praksis er ret
elskværdig i så henseende,
så formodentlig far højsko-
len lov, siger Klaus Groos.

Ingo Larsen havde indtil i
gar håbet, at Folkehøjsko-
lens lokaler på Caroline-
lundsvej 25C kunne danne
ramme om den reorganise-
rede radio/tv-station. Det er
der ikke meget udsigt til at
domme efter skifterettens
behandling of konkursen.
Alt tyder på, at boet ikke ac-
cepterer den lejekontrakt,
Elim-kirken har indgået om
ejendommen på Caroline-
lundsvei. (skin)

Ikke godkendt
Ingo Larsen oplyste i gar i

skifteretten, at Kulturmini-
steriet allerede har god-
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