
Referat fra dialogmødet i DR P4 Esbjerg tirsdag den 12.09.2017 – Blichers Kro, Tjæreborg. 

 

Deltagere:  Thomas Schack 

 Marianne Sjölund Eskildsen 

 Hans Lund 

 Lotte Täkker 

 

1. Velkomst ved Thomas Schack, som straks beklagede, at ingen fra Dialogforum Esbjerg 

havde lavet de lektioner, Kirsten havde varslet et halvt år tidligere og sendt dessiner om to 

gange op til mødet. 

 

2. Orientering og nyt siden sidst ved Kirsten Elley. 

”DR har været ude i et mediestormvejr. Mangfoldighedschefens lønforhold bl.a. har været 

kritiseret, og derfor har jeg op til dialogmødet sendt et faktaark på mange sider til 

dialogforaet med alskens kolde facts om DRs virke´. Så er i klædt på, hvis I kommer ud i 

diskussioner om DR,” sagde Kirsten. 

Ambitionen om i 2017 at rykke radioen ud fra studiet til der, hvor mange mennesker er 

samlet, holder.  

Senest har P4 Syd & Esbjerg været til Tønder Festival, den 21.09. sender vi fra Ribe, når 

Danskernes Historie går i gang igen. Et DR samarbejde med museerne i landsdelen.            

DR Arkiv har gennem tre dage været i Esbjerg, da der var byfest, og af nye produktioner 

skal også nævnet en podcast om Zeppelin-museet i Tønder, der er under udarbejdelse. 

Også dette i samarbejde med Museum Sønderjylland. 

De seneste to uger op mod det tyske forbundsdagsvalg den 24. september satser DR Syd 

på et Tyskland-tema der både kører i regionalradioen, men som også sender tråde og 

bidrag til P1, radioavisen og TV-Avisen. 

Kirsten fortalte, at det er vigtigt at DR Syd & Esbjerg både i forhold til lytterne - men også i 

forhold til DR-internt - forstår at markere sig og dygtiggør sig indenfor de specialer, der er 

denne landsdels særkende. Bl.a. grænseforhold, dansk-tysk kultur, pendling og de forskelle 

og ligheder, der springer i øjnene når man bor i et grænseland. Det er temaet et eksempel 

på, og der er blevet taget godt imod dette initiativ. 

P4 Syd & Esbjerg var nomineret til to eftertragtede radiopriser, da ”Oscar-uddelingen” 

indenfor radio fandt sted i Den Sorte Diamant i København fredag den 15.9. Nu, da 

referatet skrives, er det  afsløret, at DR Syd løb med begge priser (Årets Event og Årets 

Nyskabelse) for projektet ”Luk mig ind – det’ jul” som var en følgeton over 24 dage i 

december 2016. Her vagabonderede journalist Michael Nørrelund gennem distriktets 

samtlige otte kommuner og tilbagelagde 450 km med 24 overnatningsbesøg hos helt 

almindelige lyttere/syd- og sønderjyder. 

Den 19. september har DR Syd inviteret til et public outreach-arrangement med eksklusiv 

forpremiere på ”Herrens Veje”. DR Dramas nye, store satsning. Et overvældende stort antal 

gæster har meldt deres ankomst, nemlig 420. 



3. Eftersom dialogforaets medlemmer ikke havde samlet lytte-eksempler sammen på, hvad 

der ifølge deres mening er god og/eller elendig radio, så spillede Kirsten indsamlede 

lydbidder som Aabenraa Dialogforum havde indsendt til dagen før. De var blevet stillet 

samme opgave. Det gav anledning til drøftelser af værtsroller og hvad der er interessant, 

når man bor i Sydvestjylland. 

 

4. Maden var god. Bøf med løg og brun sovs og chokoladekage ☺. 

 

 

5. Ris og ros fra medlemmerne – ingen særlige kommentarer 

 

6. DR Dagen i København finder sted den 4. november. Programmet er ikke udsendt.  

Invitation og tilmelding kommer direkte fra DR i år. 

 

 

7. Næste møde finder sted den 20. februar 2018. Kirsten undersøger muligheden for at det 

møde finder sted på redaktionen i Esbjerg, hvor Bo Bechagaard og Susanne Terman 

Pedersen forhåbentlig vil være til stede. Det er op til dialogmedlemmerne at finde 

konkrete ideer og emner frem, som de gerne ser DR Syd tage op. Det skal være emnet for 

mødet i Esbjerg i februar. 

 

8. Farvel og tak. 

 

Referatet er skrevet for Dialogforet af Kirsten Elley den 19.9 2017.   

 

 

 

 

  

 

 


