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RADIOPROGRAM  TIRSDAG  D. 19. APRIL  2016 for DIALOG  på Frederikshavn 

Lokalradio:

KL 18:00-18:25 OM PROJEKT FRIVILLIG PÅ GYMNASIET D. 28. APRIL 16

Dialog bringer her et indslag om Projekt frivillig opdelt i 3 dele. Først hører vi Pernille

Poulsen fra Projekt Frivillig fortælle om hvilke muligheder projekt frivillig kan tilbyde
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foreningerne som hjælp til at skaffe unge på ungdomsuddannelserne som frivillige. Også

HF og SOSU-uddannelserne med også lidt ældre elever er inkluderet, Spcielt fortæller

Pernille i den første del om det forestående frivillighedsmarked på Frederikshavn

Gymnasium og HF på torsdag d. 28. april, som er designet specielt til at foreningerne  kan

markedsføre de frivilligjobs de kan tilbyde gymnasium-  og HFelever. Og vi hører også om

ordningen med at mindst 20 timers gennemført frivilligarbejde for en forening kan tilbyde

uddannelsen en ekstra merit. HØR HER:

http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/160412PernillePoulsenFrivilligprojekt96.htm

Og direkte til lydfilen:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160412PernillePoulsenFrivilligprojekt96.mp3

Kl 18:25-18:42 TIL FORENINGSFRIVILLE OM AT BRUGE PROJEKT FRIVILLIG

2.  og 3. del af udsendelsen er optaget på et møde for alle interesserede foreninger i De

frivilliges hus Danmarksgade 12 i Frederikshavn d, 30. marts 2016.

Del 2 er nok for de mere nørdede foreningsengagerede. Her gennemgår Pernille, hvordan

en interesseret forening kan oprette sig som forening  samt hvordan man laver en annonce

på netportalen  http://projektfrivillig.dk

Det vil være en fordel at vælge at lytte Dialogs radioudsendelse fra  Dialogs hjemmeside

www.arnehansen.net/Dialog. Derfor kan man med fordel her åbne linket

(http://projektfrivillig.dk/Webnodes/da/Web/PF/Forside/Opret%2Bforl%25F8b ) ind  til de

sider som  Pernille viser lysbilleder af under sin gennemgang. Vi får en gennemgang af

hvordan man tilmelder sin forening til  Projekt Frivillig, samt også  hvordan man bærer sig

ad med at lave en annonce  for at søge unge frivillige til sin forening.

Pernille nævner også at de mange der søger på www.frivilligjob.dk også der vil kunne

klikke  annoncerne på www.projektfrivillig.dk   frem. Hør HER:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160330PernilleP.ProjektFrivillig2-96.mp3

Kl 18:42-19:20 ÆLDRE  ILDSJÆLES  IDEER TIL OG DIALOG OM UNGE FRIVILLIGE

I den 3. og sidste del af udsendelsen om Projekt Frivillig i Frederikshavn hører vi en masse

kreative svar på de spørgsmål som deltagerne opdelt i workshops var sat til at besvare og

der udspandt sig en livlig men konstruktion dialog blandt de garvede foreningsildsjæle -

især om de udfordringer, der kunne opstå når unge og ældre foreningsfrivillige skulle spille

sammen. HØR HER:

http://www.arnehansen.net/dialog/lyd/160330PernilleProjektFrivilligFremlaeg96.mp3
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Lyttere med noget på hjerte er velkomne til at henvende sig på 30420818,

post@arnehansen.net

HVORDAN HØRER MAN UDSENDELSERNE:

Frederikshavn (og nordnordvest): 106,6 MHz (TDC Frederikshavn & Strandby: 94,9)

Sæby: 97,4 (fællesantenne:

91,5)                                                                                                 

Østervrå Antenneforening: 95,65 MHz                                                   

Skagen Antennelaug 88,2

MHz.                                                                                                       

Det øvrige Vendsyssel mod syd og vest indtil ca. Tylstrup på 103,5 MHz

(På samme frekvenser kan man også høre et andet medlem af sendersamvirket

Vendsyssel FM, Frederikshavn Countrymusikradio, FCMR med www.fcmr.dk   )

(Hvis nogen har aflytningsproblemer er man velkomne til at henvende sig til

   post@frederikshavnlokalradio.dk  eller mobil 30420818 )  

Herudover er det nu også muligt at høre Dialogs direkte radioudsendelser på

sendetidspunktet selvom man ikke befinder sig indenfor Vendsyssel FM’s

dækningsområde, idet det nu er muligt at streame Dialogs radioudsendelser og øvrige

programmer på FLR og sendersamvirket Vendsyssel FM på www.vendsysselfm.dk.

Desuden lægges FLR-Dialog-udsendelserne samtidigt på internettet natten til tirsdag

under www.arnehansen.net/dialog/  jf. links til de enkelte udsendelser i programoversigten.

Herfra er der linket  til det kommende radioprogram, som til tirsdagens Dialogudsendelse

lægges på sent mandag aften. Direkte netadresse hertil er  http://arnehansen.net

/Dialogprogram.htm

Måske kender du nogen som gerne vil på Dialogs programmailliste, som jeg rundsender

hver mandag aften med program med tidspunkter for emner for tirsdagens

Dialogudsendelser, så er alle velkomne til at kontakte mig herom på post@arnehansen.net

eller forhøre sig på mobil 30420818

PS: NYHED:

kære lytter Vil du hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side: Dialog

på Frederikshavn Lokalradio: https://www.facebook.com

/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser samt et fast link til Dialogs
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indholdsfortegnelse

http://www.arnehansen.net/dialog/  - f.eks ved at ”like”  Dialog på Frederikshavn Lokalradio

samt ”dele” links til relevante Dialogudsendelser. Tak, Arne.

Frederikshavn Lokalradios DIALOG-redaktion stiller sig til rådighed for den demokratiske

proces. Og Lyttere opfordres til at komme med kommentarer samt ideer til nye

udsendelser.

 Men bemærk at INTERVIEWS/OPTAGELSE AF INDSLAG til førstkommende tirsdags-

Dialog helst skal være AFTALT og helst også lavet SENEST FREDAGEN FØR

udsendelses-tirsdagen. (Hastesager kan evt. klares om mandagen)

Henvendelser med såvel kommentarer som nye ideer og pressemeddelelser er velkomne

til post@arnehansen.net eller tlf. 98 42 55 42 eller mobilnr. 30420818.

 Har man lyst til at lave radio, så er man også meget velkommen - og det gælder ikke

mindst skoler og foreninger e-mail gerne herom til  post@arnehansen.net  .  

Frh. Lokalradio bringer DIREKTE RADIOTRANSMISSION AF BYRÅDSMØDERNE I FR.

HAVN på de ovennævnte Dialog- frekvenser.

TIDLIGERE BYRÅDSMØDER kan aflyttes PÅ INTERNETTET på adressen

http://frederikshavn.dk/Sider/H%C3%B8r-byr%C3%A5dsm

%C3%B8derne.aspx?topemne=e17a99b7-fd62-43dc-9809-5da77ecb59dd&

emne=32d82cc0-00e4-4a4b-864f-5835baf388bd

Bl.a. af hensyn til opretholdelsen af denne demokratiske service opfordrer FLR lyttere til at

blive medlem af. Frederikshavn Lokalradio for 200 om året, som kan indbetales på

kontonummer i Spar Nord 9006-4561481291 med angivelse af indbetaler og meget gerne

en besked herom med relevante informationer til post@frederikshavnlokalradio.dk

. Foreninger og virksomheder/institutioner er velkomne til på samme måde at tegne et

medlemskab til 500 kr. pr. år. Bemærk også muligheden for at få bragt servicemeddelelser

på sendesamvirkets Vendsyssel FMs frekvenser jf http://www.fcmr.dk/

Mail venligst tilbage med budskabet "frabedes" hvis denne ugentlige mail er uønsket 

Med venlig hilsen Arne Hansen, FLR-Dialogredaktionen http://www.arnehansen.net/dialog/

Del gerne til venner og bekendte
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--

Med venlig hilsen

Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Tlf.(+45)98425542, mobil (+45)30420818, post@arnehansen.net ,

www.arnehansen.net, www.arnehansen.net/dialog , www.fmef.dk

http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

http://avisen.dk/blogs/arnehansen/default.aspx

Like gerne https://www.facebook.com/aldrigmerekrig
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Our mailing address is:

Dialog på Frederikshavn Lokalradio

Sønderjyllands Alle 35

Frederikshavn 9900

Denmark

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list
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