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Er beboer-tv noget for dig?
Deltag i læserafstemningerne på Beboerbladets hjemmeside

REbEkka, MEttE og Egs hjEM blEv spRængt i luftEn

to ud af fem kunne tænke sig en hems
Se resultatet af læserafstemningerne på side 5
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Arne viste  
vejen med  
solceller  
Nu må din 
 afdeling gøre  
det samme

Benjamins 
sofa sikrer 
billig ferie
Læs om fænome
net couch surfing 

Mød dem i  
deres nye boliger  
side 15-18

Læs side 2-3
Læs side 26-28

Seniorbo-
fællesskaber 
går godt
Populær boform 
fylder 25 år.

Læs side 47

“Det mentale afgør,  
om du bliver til noget”

jores okore om sin vej fra   
blå gårds plads til det danske  
fodboldlandshold. side 6-9



34

BeBoerBladet

udsendelser.  Herrerne 
er selv ude med kame-
raet, når de skal i kassen. 
Trods mandskabets be-
grænsede antal, dækker  
de alt fra banko til jule-
stue, afdelingsmøder, 
skovture og fester. Har 
en af dem hul i kalen de-
ren, tropper han op og 
filmer, så hele afdelingen 
bagefter kan få glæde af 
så mange informationer 
og oplevelser som muligt. 
Præcis, som enhver anden 
god reporter, der er på 
plet ten, når der sker noget 
– stort som småt. 

I alt har Frihedens 
Lokal-tv begået hele 289 
udsendelser. Det løber 
sammenlagt op i impo ne-

de jo altså kun når, hvad 
de nu når på sådan et par 
timer dagligt, så tager de 
opgaven meget alvorlig. 
For “rullen” har fået en 
væsentlig rolle i daglig-
dagen i Friheden, og er 
for mange beboere der de 
søger hen for information. 
Det er en service, man 
godt kan blive forfalden 
til og afhængig af. 

Det både forpligter og 
motiverer holdet, der 
lægger en god bid af sin 
fritid i arbejdet.

banko, afDElingsMøDER 
og skovtuRE
I den anden ende af ko   m-
man docentralen planlæg-
ges og klippes de “rigtige” 

grav. Og livsnerven 
er “rullen,” som den 
kaldes i daglig tale – 
en slags tekst-tv, der 
konstant kører i sløjfe, 
med infor  mationer om 
aktiviteter og diverse 
nyheder fra området. 
Det er her, beboerne i 
Friheden slår op for at 
tjekke tidspunktet for 
næste afdelingsmøde 
eller gymnastiktræning. 
Her, de læser om den 
kom mende fællestur til 
Tjekkiet og Tyskland. 
Om planlagte skovture. 
Og om håndarbejds-
gruppens faste møde-
tidspunkter.

Det er Kaj og statio-
nens “Benjamin,” Jørn, 
der styrer “rullen” med 
hård hånd. De sætter sig 
sammen bag skærmen 
hver hverdag mellem 10 
og 12 og redigerer, så 
informationerne hele 
tiden er opdateret med 
det sidste nye. Og selvom 
de samstemmigt siger, at 

som boligselskabet dæk ket 
over. 

Til gensidig gavn og 
glæde fornemmer man 
straks, når man ringer på 
og bliver lukket inden for 
i tv-studiets helt særlige 
atmosfære.

Daglig opDatERing
Selvom stemningen er 
hjemlig, afslappet og lun, 
er der indtil flere jern i 
ilden hos den lille station 
sideløbende. Stoltheden 
er udsendelserne, som 
Frihedens Lokal-tv selv 
producerer fra vugge til 

Der står Friheden Lokal-
tv på dørklokken ved hjør-
net af SuperBest. Du op-
dager det nok kun, hvis 
du ved, at det er der, men 
trods det ubetydelige 
ydre, gemmer der sig en 
imponerende lille verden 
på den anden side. 

Lokalerne blev tidligere 
brugt til biblioteksfilial, 
men de sidste 12-13 år 
har en lille flok dedikere-
de tv-folk holdt til i dem 
og sender dagligt både 
lokale informationer, ny-
heder og reportager ud til 
de cirka 1400 husstande, 

når beboerne i boligselskabet friheden  tænder for fjernsynet ude  
i stuerne, er det deres naboer og dem selv, der toner frem på skærmen. 
området i hvidovre er nemlig et af de steder, hvor man har sin helt  
egen lokal station, der udelukkende dækker det helt nære.

Tekst: Else Marie Lehman   Foto: Pelle Rink

   ib hendeles, 72 år, har været med siden 1996.

frihedens lokal-tv i tal
Stationen har eksisteret siden 1991.
Den har siden begyndelsen produceret 289 udsen
delser, svarende til 400 sendetimer. 
I 2000 flyttede den ind i de nuværende lokaler med 
klippe og redigeringsrum og eget studie.
Stationen har et årligt budget på 12.000 kroner.
Den holdes i det daglige kørende af 5 frivillige. 

lokalstationen  
informerer og 
samler

hvis i vil staRtE EgEn lokal-station
læs anbEfalingERnE fRa holDEt bag fRihEDEn lokal-tv på  
WWW.bEboERblaDEt.Dk
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rende 400 timers egen  pro-
duktion, som der ligger 
endnu flere arbejds timer 
bag. Hvis man var typen, 
der talte den slags.

Det gør man nu ikke 
rigtig i Friheden. Til gen-
gæld kommer man vidt 
omkring. Både geografisk 
og indholdsmæssigt. 

“Når en af os er med på 
vores afdelingsrejser til fx 
Tjekkiet eller Polen, filmer 
vi selvfølgelig der, så vi 
kan lave en udsendelse 
om det også,” fortæller de.

MEstERvæRkEt
Da Friheden for et par år 
siden havde 50 års jubilæ-
um, blev der arbejdet igen-
nem på lokalstationen.  

For det krævede natur-
ligvis en specialudsen-
delse fra lokalstationens 
hånd. Og selvom ressour-
cerne er små i forhold til 
større medieforetagender, 
så blev der ikke sprunget 
over noget gærde i den 
forbindelse. 

“Da vi skulle finde ud 
af, hvad vi skulle have med 
i programmet, bladrede jeg 
for eksempel alle Fri hedens 
nyhedsbreve igen nem. 
Alle! Og der var en del 
fra så mange år,” husker 
Kaj, der bestemt ikke 
 kedede sig i den periode. 

Men indsatsen var det 
hele værd, da stationen 
kunne sende et program 
på 70 minutter på gaden 
som hyldest til områdets 
første halve århundrede. 
Fra den spæde begyndel-
se og hele vejen op ad 
Mindernes Allé.

   frode holm nielsen, 76 år, 
(tv) og frits karlsson (73) har 
været med siden henholdsvis 
2001 og 1997.

   jørn bæk Christi-
ansen, 58 år, (tv) 
og kaj kondrup 
jensen, 75 år, har 
været med siden 
henholdsvis 2010 
og 2007.

“Udsendelsen lagde 
ud med et interview med 
et af de par, der har boet 
længst tid i boligselska-
bet, helt fra maj 1960. Vi 
viste klip fra udskiftning 
af vinduer og køkkener, 
udvidelse af altaner og 
indkøbscenteret, indvi-
else af beboerlokaler, æl-
dre- og ungdomsboliger 
og vores egen tv-station, 
renovering af højhuset og 
klip fra 40 års jubilæet ti 
år tidligere.” 

Selvom det ligger et 
par år tilbage, er stolt-
heden over især dette 
mesterværk stadig til at 
få øje på hos alle, der var 
med til at skrue den sam-
men dengang.   

Drivkræfterne bag 
 frihedens lokal-tv er:
Ib Hendeles (72 år)  
– har været med siden 1996
Frits Karlsson (73 år)  
– har været med siden 1997
Frode Holm Nielsen (76 år)  
– har været med siden 2001
Kaj Kondrup Jensen (75 år)  
– har været med siden 2007
Jørn Bæk Christiansen (58 år)  
– har været med siden 2010
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En gang om måneden diskes 
der op med frokost, men først 
når arbejdet er fra hånden.

læserspørgsmål
kunne du tænke dig at have beboer-tv, der hvor du bor?

• ja, og jeg vil måske være med til at lave det
• ja, men jeg vil nøjes med at være seer
•  nej, det har jeg ikke brug for

giv din mening til kende på www.beboerbladet.dk

plaDs til sEERønskER
Stationens udsendelser 
kører en uge ad gangen, 
før de viger pladsen for 
det næste indslag. Det gi-
ver alle beboere lejlighed 
til at se – og eventuelt lige 
gense – alt, der produce-
res. For ingen skal snydes. 

Derfor er stationen er 
heller ikke mere fastlåst i 
sin sendeplan, end at man 
godt lige kan lave lidt om 
på den, hvis en trofast 
seer har et særligt ønske.

“På et tidspunkt var 
der en seer, der havde 
 inviteret gæster, som 
skulle se en bestemt ud-
sendelse. Den havde vi  
så lige præcis pillet af, 
da de satte sig, så hun 
ringede og sagde, at det 
jo ikke var så godt. Men 
så skiftede vi bare lige 
til bage, så de kunne få 
set det, de ville,” fortæl-
ler Kaj. 

sEERnE på gaDEn
Der findes ikke tal for, 
hvor mange der ser 
Frihedens Lokal-tv. Men 

mændene bag drømmer 
om at få det på sigt. For 
selvom arbejdet og hyg-
gen omkring det bærer 
frugten i sig selv, så er 
holdet også en lille smule 
nysgerrige på, hvem og 
hvor mange der egentlig 
gemmer sig på den anden 
side af skærmene.

De kan nu sagtens mær-
ke, at seerne er derude. 
Dels igennem de frivillige 
klubber og afdelingsbesty-
relsen, der bruger dem til 
at rekruttere og informere. 
Og dels fra snakken på 
gaden, når de løber ind i 
naboer, der ved, hvad de 
bruger formiddagene på. 

“vi gåR jo og hyggER os”
Udover det tilfredsstil-
lende i at give en hånd  
til sit lokalområde, er der 
særligt én ting, der driver 
værket for hovedkræf-
terne bag stationen  
i Friheden:

“Samværet! Vi går jo  
og hygger os med det 
hernede. Det der med 
bare at sidde hjemme i 

sofaen, det duer ikke,” er 
drengene enige om. Og 
det er deres koner i øvrigt 
også, lyder det, hvorefter 
latteren fylder hele sta tio-
nen fra alle hjørner. 

Arbejdet er ulønnet , 
men der er dog en enkelt 
lille bonus ved det – 
udover det særdeles gode 
selskab. En gang om 
måneden henter Fritz en 
omgang smørrebrød til 
hele banden ovre i Super-
Best, og så nydes der en 
god frokost. Naturligvis 
med tilhørende ost, sild, 
snaps og øl. 

Dog diskes der først 
op, når dagens arbejde er 
fra hånden, telefonerne 
er lukkede, og beboerne 
i Friheden har fået de 
seneste nyheder serveret. 
Arbejdet først, naturlig-
vis. For sne, smørre-
brødsmadder eller slud 
– udsendelsen skal ud.  

Ella frederiksen:

“jeg kigger på kanalen stort set dagligt. 

“Rullen” er rigtigt god til at fortælle, 

hvad der er af nyheder og aktiviteter hos 

os, fx om hvornår motionsgrupperne og 

madgruppen mødes. alle ved, hvor de kan 

slå op, hvis der er noget, de vil vide. og ud-

sendelserne skal vi også lige se. vi kender 

jo altid dem, der er med i dem. og så er der 

noget at snakke om, når man mødes.”

arne nyborg: 
“jeg ser alle de udsendelser, der 
bliver lavet, og jeg tjekker “rullen” 
hver dag. jeg ser lige efter [på datoen, 
red.], om den er opdateret, og er den 
det, skal jeg selvfølgelig se, hvad der 
er kommet på. så ved man, hvad der 
foregår i området.”

hvaD sigER sEERnE?


