
Glade elever og arbejdere foran Horsens Discipel Højskole , da tv-masten ankom fredag formiddag. Fra venstre ses forstan-
der Erling Ilsøe, Meier, Allan, Øyvind Rygg, Bo 77 og Jon.

»Om  alt gar vel, så er vi i gang med tv fra den 2. april,
og der vil vi nok nå endnu flere med det glade budskab.
Bed for alle, der arbejder her - at de ma fa ny kraft hver
eneste dag. Bed, at ordene ma gives den enkelte, når  der
tales", skriver forstander Erling Ilsøe  i avisen »Gode
Nyheder«, der udgives af Horsens Discipel Højskole , om
starten pa Horsens' første  lokal-tv, HDH-tv.

Men »ny kraft hver eneste
dag« er ikke nok til at fa
tv-stationen til at køre. Der
er også et budget.

»Bed om økonomiske  mid-
ler til arbejdet - at alt ma
komme til rette tid. Kassen
er nu tom, mens Guds skat-
kammer er fuldt".

I »Guds skatkammer.
skal HDH-tv finde 25.000 kr.
hver maned for at eksistere.
Forelobig har højskolen i 10-
bet af halvandet ar modtaget
150.000 kr. som gayer fra pri-
vate pa Horsens-egnen. Men

alene tv-udstyret koster
17.000 kr. i leasing om mane-
den.

55.000 kr.
fra staten
I forvejen far højskolen

55.000 kr. om måneden fra
staten, men det far kun selve
hojskolens drift til at lobe
rundt. For øjeblikket er der

28 elever pa skolen, tre fri-
villige hjælpere , tre lang-
tidsledige og seks ledere og
lærere samt forstanderpar-
ret Karen og Erling Ilsøe .

De mange mennesker bor
uden at brokke sig pa små
vserelser med op til tre senge
i hvert værelse. Pladsman-
gelen gor, at højskolen  split-
tes i to, når  man har fundet
en velegnet villa til i kvarte-
ret omkring Carolinelunds-
vej. Men allerede nu kan
man blive højskoleelev pa
medielinien for 700 kr. em
ugen.

"Høsten er stor«
»Bed om nye medarbej-

dere, for høsten er stor og
medarbejderne fa - bed om
en mere, som kan skrive pa
maskine, en lærer i

sjælesorgog to tv-teknikere",
skriver Erling Ilsøe i »Gode
Nyheder" .

Kræfter , penge og flere
medarbejdere, og det er start
set tv-stationen, som sluger
det hele.

Alene produktionen, som
bliver otte daglige sendeti-
mer, der genudsendes to
gange, giver fuldtidsarbejde
til medieleder Øyvind Rygg
og hans elever Bo, Bo II,
Jan og Allan. At skolen
overhovedet har Met en ra-
dio- og tv-station op at sta.,
skyldes Øyvind Rygg fra
Norge, der har været pa
højskolen  det sidste halve år.

De første studenter
- Vi vil lave tv-program-

mer, som vi tror pa, at der er
et behov for. De bliver
enkle, menneskelige og an-
delige, for det skal give men-
nesker et indblik i den

åndeligeside af menneskelivet,
siger Erling Ewe.

- Danmarks Radio betrag-
ter man lige som de første ,
der tog studentereksamen.
Der har været en

tilbøjelighedtil at bilde folk ind, at
sådan skal tv være. Jeg har
studeret vældig lidt, men
har Met impulser fra et ame-
rikansk tv-selskab, der star-
tede lige som os.

Tekst:
Bella Katrine Rein

Foto:
Lars Aarø

- Det selskab startede med
at sende mange timer dag-
ligt, og det er verdens stor-
ste kristne tv-station, siger
Erling Ilsøe .

Helbredelse
HDH-tv satser pa mange

direkte udsendelser med
samtaler og helbredelse over
fjernsynet. Det skal være
udsendelser »pa jævnt
plan«. Andet er der simpelt-
hed ikke råd til.

- Vi kan ikke dække alle
slags nyheder. Men vi er
vældig interesserede i andre
mennesker, som onsker at
lave tv. Vi stiller gerne ud-
styr og teknikere til

rådighed.
- Er der nogle, der ikke

kan fa lov til at lave tv hos
jer?

- Vi har selvfolgelig et
lovmæssigt ansvar, for det er
os, der har sendetilladelsen.

”Det er jo løgn«
- Hvis nu en gruppe ville

lave fjernsyn om "at alle
kristne er tossede, fordi de
ikke engagerer sig i mod-
standen mod atomvåben “  

-Wile de så få boy?
- Det er jo logn. Men jeg

kunne nu godt forestille mfg,
at grupper, som ikke har et
kristent budskab, f.eks. en
kulturel forening eller en

avis, kan sende ting, der lig-
ger uden for vores formal.

- I vil lave enkle direkte
udsendelser med samtaler.
Kunne I ikke lige så godt
holde jer til at lave radio?

- Jeg tror ikke, radio er
dårligt, men det er ikke lige
så godt at lave radio. Dels er
der billede pa fjernsynet.
Dels er det kun en vis del af
befolkningen, der lytter til
radioen og en anden del, der
ser tv. Nu kommer vi i kon-
takt med et bredere udsnit
ved bade at have radio og tv.

Fiske tilh ngere
- Er meningen med fjern-

synet og radioen, at I vil fi-
ske flere tilhængere til disci-
pelhojskolen?

- Vi er helt overbeviste
om, at jo flere, der kommer
til at tro pa Gud pa vores
grundlag, jo bedre er det for
menneskene. Vi håber , at

mange vil omvende
sig til Gud. Der star skrevet
»Troen kommer af det, der
høres, og det, der høres,
kommer af Guds ord..

- Arsagen til Danmarks
katastrofer er, at der bliver
hørt alt for lidt af evange-
liet. Der er behov for evan-
geliet, og det er ikke, hvad et
flertal af folk mener, der er
behov for.

- I dag er det et meget lille
antal folk i medierne, som
præger Danmarks befolk-
ning med deres meninger. Vi
vil præge folk til at tro pa
Gud.

- Vores udsendelser far
ikke det professionnelle
præg, men vi er overbevist
om, at der bliver tale om
inholdsmæssig  kvalitet, der
ligger belt i top.

Horsensianerne kommer
sikkert til at leere norsk i
fremtiden. HDH-tv har et
samarbejde med tre kristne
tv-stationer i Norge, som vil
sende produktioner til Hor-
sens. Blandt interviews og
sangstævner vil der blive
dramatiske film med kri-
stent budskab, ligesom der
fra USA vil blive købt  film
og udsendelser fra ameri-
kanske kristne tv-stationer.

HDH-tv
De første udsendelser

fra HDH-tv kan ses man-
dag den 9. april kl. 16.
HDH-tv introducerer i
løbet af tre timer deres
programmer, og der vil
blive vist en række
smagsprover pa de kom-
mende programmer.

Kl. 16 er der bornepro-
gram.

Kl. 17 kommer et mu-
sikprogram.

Kl. 18 kommer »Maga-
sinet«.

I det tidsrum samsen-
der HDH-tv med
HDH-radio. Det er me-
ningen, at alt, hvad der
sendes fremover fra
HDH-tv og radio, sendes
pa samme tid.
Når  skolen om kort tid
sender tv og radio døgnet
rundt, vii der komme en
fast oversigt.

Bed for kræfter,
penge og seere«

Troen kommer af det, der høres, siger forstander Erling Ilsøe,
Horsens Discipel Højskole , der nu også vil sende lokal-tv
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