
 

Vestjyden, der passer til P4 Fyn 
Klik. Klak. Lyden af uldskoens træbund giver efterklang på parketgulvet. Hun flytter det ene ben bag det andet og 

drejer langsomt om sig selv, før de krogede fingre igen griber fat om den runde knap på radioen. Idet hun 

langsomt drejer den mod højre, er det som om, Lis Sørensen pludselig står i køkkenet. Hun afbrydes hurtigt af en 

velkendt jingle. Klokken er blevet halv. ”Ssshy, der er nyheder!”  

I har lige mødt min mormor. Det var hende, der introducerede mig for P4 som barn. Dengang, hvor kanalen 

primært var til hendes målgruppe. I dag er P4 langt mere omfavnende – og nu er vi tre generationer, som danser 

med til musikken. Og skruer op for nyhederne.  

Historier, som passer til fynboerne 

Jeg vil i praktik på P4 Fyn af flere årsager, og jeg har desværre ikke plads nok til at skrive dem alle her. Men den 

vigtigste af dem alle, er den journalistik, som I laver. Det er nemlig lige præcis den slags journalistik, jeg gerne vil 

blive god til at lave. Regionale nyheder optager mig, fordi det er dem, som har størst betydning for de personer, 

der er på den anden side af redaktionsdøren. Det er historier, som taler til både min mormor og jeg. Og så er det 

historier, der kan mærkes, fordi de som regel har grobund i noget, man kan relatere til – det gælder både 

historier om familieliv, det nærmeste sygehus, foreningslivet i regionen og enkeltstående cases, som kan være 

med til at sætte ansigt på, hvem der bor her.  

Hvis jeg startede på P4 Fyn i dag, ville jeg opsøge de gymnasieelever, som skal gøre affald attraktivt gennem en 

musikvideo og koble det op på den landsdækkende begivenhed ”OD-dag”. I den historie ville jeg gøre brug af 

radiofoni og reportageelementer. Jeg har skrevet flere ideer til historier på næste side.  

Læreplads, som passer til mig  

Jeg har været på besøg på redaktionen af flere omgange – men det var især, da jeg fik lov at køre med til 

Kerteminde, det gik op for mig: Det er her, jeg vil arbejde. Og lære. Hos jer fik jeg følelsen af, at der var højt til 

loftet, så en vestjyde som mig kunne tænke – og grine – så højt, jeg ville. Men jeg fik også på fornemmelsen, at 

her var der mulighed for at slå rødder i journalistikken og udfordre mig selv. Gennem livesendinger, skriblerier på 

DR.dk og ikke mindst produktion af indslag. Det er noget, jeg glæder mig til at afprøve, og ser frem til at blive 

bedre til.  

Hvis I vælger mig, får I en pige, som kommer med åbent sind og en stor lyst til at lære mere. En pige, som er 

nysgerrig på det meste, og som regel forsøger at tage tingene med et smil. Og en pige, som rigtig gerne vil passe 

ind på P4 Fyn. Jeg håber, vi ses.  
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Ideer, vi kan kigge nærmere på… 
’Giv frirum’: I Ærøskøbing ligger et sommerhus, som en venlig familie gerne vil låne ud til projektet 

”Giv Frirum”. Det betyder, at en kræftramt familie kan få et pusterum fra hverdagen i lige netop dét 

sommerhus, uden at skulle tage pungen op af lommen.  

Ny læge i Odense NV: Det er navnet på en facebookgruppe, som frustrerede odenseanere har 

oprettet. De vil have en praktiserende læge i Tarup/Paarup. Jeg vil gerne vide, hvor langt de vil gå i 

denne kamp, og finde ud af, hvorfor der ikke er en læge lige netop hér.  

Red Barnets sommerlejre får færre penge: Som følge af den nye ferielov, får Red Barnet ikke så 

mange penge til udsatte børn. Det kan blandt andet betyde, at de ikke kan komme på sommerlejr, fra 

når loven træder i kræft. Det er godt nok først i 2020, men stadig en interessant og relevant 

problemstilling.  

Katteudstilling i Odense: Denne begivenhed finder godt nok sted allerede 18. november, men jeg 

gad ærlig talt godt være kattereporter for en dag. Jeg ville finde den største katteentusiast og få både 

ham/hende og kæledyrene med i radioen.  
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