
•
Antenneforeninger vil
ikke sende kristent tv
Tv-premiere fra Horsens Discipel Højskole er blevet udsat en uge

HORSENS - Om en uges
tid går Horsens Discipel
Højskoles tv i luften uden
sikkerhedsnet, for anten-
neforeningerne i Horsens
agter indtil videre ikke, at
modtage signalerne til
medlemmerne.

- Vi har skrevet til om-
kring 60 antenneforeninger i
Horsens og omegn. Nogle vil
gerne tage vores radio nu,
men indtil videre ønsker in-
gen at modtage vores tv-ud-
sendelser, siger Erling Ilsøe ,
forstander pa Horsens Dis-
cipel Højskole.

Skal kassere
udenlandsk program

- I første omgang vil vi
ikke stille en kanal til radig-
hed for HDH-tv, siger for-
mand for antenneforeningen
STOFA i Horsens, V. M. Se-
jersen.

- Hvis vi skal modtage

HDH-tv betyder det, at vi
skal kassere et af de tyske
eller svenske programmer.
Når Horsens Folkeblad be-
gynder at sende radio vil vi
indstille en frekvens pa
103,9 MgH, men tv'et vil vi
ikke gore noget ved, siger V,
M. Sejersen.

Kan være tvivlsomt
Heller ikke Horsens An-

tenneforeningen af 1972 vil
stille en kanal til radighed
for HDH-tv.

- Vi har slet ikke diskute-
ret det i bestyrelsen. Men
dels skal vi først se på, hvad
det koster, og dels kan lo-
kal-tv være noget tvivlsomt.
Forsøget kan stoppe midt i
det hele, siger formanden
Henning Jensen.

Men seere, der er medlem-
mer af en antenneforening,
kan se HDH-tv, hvis de ri-
ver antennestikket ud og
bruger fjernsynets stuean-

tenne istedet. Det skal efter
planen være muligt, at mod-
tage HDH-tv pa kanal 52.

Sender forsinket
Efter planen  skulle HDH-

tv have sendt sin første
transmission på mandag.
Men senderen, som laves i
Tyskland, er  blevet forsin-
ket nogle dage. Derfor måtte
HDH-tv i gar eftermiddag
meddele, at der tidligst bli-
ver sendt tv midt i næste uge
og formentlig først mandag
den 4. april.

Døgnet rundt
De første døgn vil der kun

blive sendt tre timer dagligt,
men om kort tid sender den
kristne tv-station døgnet
rundt. HDH-radio vil samti-
dig sende de samme pro-
grammer.

Samsendningen af radio
og tv betyder, at folk i
Horsens-området  altid kan

tænde for enten radio eller
tv og få budskaber fra disci-
pelhøjskolen.

- Vi får ganske vidst et
problem, når vi sender film
på fjernsynet. Vi ved ikke
rigtig, hvordan vi skal sende
film pa radioen samtidig, si-
ger medieleder Øyvind
Rygg, HDH-tv og radio.

17.000 om måneden
Det omfattende tv-projekt

koster forelobig højskolen
17.000 kr. om måneden til
leje af udstyr. Desuden skal
tv-stationen samle 25.000 kr.
ind om måneden  som gaver,
for at projektet økonomisk
skal øobe rundt.

Torsdag blev tv-masten
rejst i højskolens  baghave.
Rejsningen foregik ikke
uden problemer, men efter
fem timers hårdt arbejde
kom den op og stå, hvilket
har sat tydelige spor i bag-
haven. (bk)
Læs forsiden af 2. sektion

Torsdag kl. 14 stod tv-masten endelig op ved Horsens Dis-
cipel Højskole  pa Carolinelundsvej. Den er 30 meter høj, og
antennen i toppen kan dække Horsens by med tv-signaler.
(Foto: Lars Aare)
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