
Programchef Jens Troense, Radio Horsens, sidder klar ved
mikrofonen i dag kl. 13.01.

Radio
Horsens
starter
i dag
Horsens Folkeblads radio gå r i
luften kl. 13.01

HORSENS - I dag kl.
13.01 går den ny RADIO
HORSENS i luften.

Den ny lokalradio, der dri-
ves af Horsens Folkeblad,
sender pa FM 103,9 (pa
fællesantennerne  i Horsens er
det pa 102,5). Det er byens
anden lokalradio. I forvejen
sender HDH Radio fra Hor-
sens Discipel Højskole .

Radio Horsens har været
under forberedelse det sid-
ste halve år. Der er bygget
studier i bladhuset i Hor-
sens, og de sidste dage har
man kunnet lytte til spredte
prøveudsendelser. Sendetil-
ladelsen kommer fra Mini-
steriet for Kulturelle Anlig-
gender, som har et forsøg i
gang med lokalradioer. Sen-
detilladelsen udløber 31.
marts 1986.

- Men vi regner med også
at kunne fortsætte efter den
tid, sider programchef Jens
Troense.

Lokalnyt og
megen musik

Radio Horsens har en prø-
veudsendelse i eftermiddag
kl. 13.01. Man vil fortælle
lidt om sig selv, snakke med
nogen af de mennesker, som
står bag radioen, og der bli-
ver spillet en del musik.

De første tusind LP'er
står i diskoteket pa den ny
lokalradio, og man regner
med, at halvdelen af sende-
tiden bruges til musik, og
den anden halvdel til snak
om lokale ting.

Mandag kl. 6.00 starter
Radio Horsens officielt. Det
sker med to timers service-
radio med masser af musik,
klokkeslet, vejrmelding, må-
ske en morgengæst i studiet
og hv ad sker der ellers i
Horsens i dag?«

Kl. 11 starter radioen igen
med en times program, der
består af musik og aktuelle
indslag. Fra kl. 12.00 til
12.30 sendes kun musik, og
fra kl. 12.30 til 13.00 sendes
”LokalNyt«, et halv times
program med lokale nyhe-
der.

Radio-bingo
I de kommende to-tre må-

neder sendes der altså  to ti-
mer om morgen og to timer.
midt på dagen. Til efteråret
regner man med at udvide
aktiviteterne, blandt andet
med radio-bingo.

Der er netop dannet en lyt-
terforening, Horsens Lokal-
radioforening, med vice-
borgmester Knud V. Ras-
mussen (V), Horsens, er for-
mand:

- Enhver kan lytte til Ra-
dio Horsens, og det koster
ikke noget. Hvis man melder
sig i Horsens Lokalradiofor-
ening, så får man mulighed
for at sende lytterhilsener
eller få opfyldt pladeønsker.
Man kan deltage i kom-
mende quiz-programmer,
man kan være med til at lave
programmer selv, og man
kan deltage i radio-bingo, si-
ger lytterformanden, der
venter sig meget af det nye
initiativ i Horsens.

Special-avis
til alle

I dag husstandsomddeler
Horsens Folkeblad en ”sek-
tion 3« med 16 sider om ra-
dioen i det område , som Ra-
dio Horsens dækker. Det er
området  indenfor en radius
af cirka 18 km fra Horsens.
Uden for dette ornråde skal
man de fleste steder have
udendørs antenne for at
kunne modtage Radio Hor-
sens.
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