
Radiochef Jens Troense: - Radio Horsens er en folkelig
radio. Derfor skal lytterne med til fødselsdagen .

Inviterer på
kaffe og kage
Radio Horsens
fejrer fødselsdag

HORSENS - I morgen
fylder Radio Horsens 10
år og fejrer dagen ved
at invitere lytterne til
fødselsdagsfest .

- Radio Horsens er byens
egen radio. Lytterne er det
grundlag, der får radioen
til at leve - og overleve.
Derfor vil vi ikke holde en
reception, hvor der kun
kommer en lille del afvore
lyttere, siger radioens
chef, Jens Troense.

I stedet har Radio Hor-
sens valgt at invitere alle
sine lyttere til fest med
fødselsdagskage og kaffe,
pølser og sodavand i mor-
gen eftermiddag.

Kæmpekage
Kl. 14.30-17.00 er alle

lytterne velkomne til at ta-
ge plads ved bordene, der
er stillet op i gården,
Nørregade 42. Radio Horsens
sætter den store kaffekan-
de over, Dagnæs Bageri
har bagt en "transistor-
radio. pa 1,5 x 3 meter,
som der kan blive 4-500
stykker kage ud af. Slagter
Brinco serverer hjemmela-
vede pølser, og Tuborg står
klar med sodavand til gæ-
sterne.

- Alle, der har lyst til at
kigge indenfor og ønske
Radio Horsens til lykke, er
velkomne, siger Jens Tro-
ense.
Også  Horsens Garden
trækker op. Garden mar-
cherer ad Søndergade til
gården i Nørregade, hvor
korpset spiller et par num-
re. Det sker mellem kl. 16
og 17.

Eftermiddagen igennem
sendes der fødselsdagsmu-
sik i Radio Horsens, den
kan gæsterne lytte med til
i gården. Der bliver også
lavet små-interviews  med
gæsterne, og der transmit-
teres direkte fra fødsels-
dagsfesten i radioen kl.
14.30-17.00.

Stadig sjovt
- Vi vil gerne have lytter-

ne med til fødselsdagen,
fordi indgangen til alt,
hvad vi laver, er, at vi er en
folkelig radio, siger Jens
Troense.

Radio Horsens har i øje-
blikket ca. 40 frivillige og
13 fastansatte medarbejde-
re. Jens Troense har været
chef for stationen siden
starten i 1984.

- De ti år- er gået  utrolig
hurtigt. Og der er stadig-
væk ikke to dage, der er
ens. Så længe det er sådan,
er det sjovt at være her,
siger Jens Troense. (-ann)


	Page 1

