
Det lille Fjernsyn er Bredstrup-Pjed-
steds lokale TV-kanal og hjemmeside. 
Vi forsøger dagligt at formidle historier, 
meddelelser, annonceringer, arran-
gementer og meget andet ud til så 
mange lokaltinteresserede om muligt. 

Det lille Fjernsyn drives i øjeblikket af 
seks personer. 
- Karen Nielsen
- Erik Kleemeyer
- Niels Jespersen
- Jørn Weiss
- Per Lyngby
- Thomas Fragtrup 

Læs mere om Det lille Fjernsyn på 
hjemmesiden: www.br-pj.dk 
Kontakt os på dlf@bpanet.dk

Ny kasserer 
Vi er meget glade for at kunne byde 
velkommen til vores nye kasserer, 
Karen Nielsen. 

Karen overtager posten fra Per Lyngby 
og vi glæder os til et godt samarbejde, 
som vi allerede har godt gang i.
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Nyhedsbrev maj 2009



Lidt nyt fra bestyrelsen
Det går godt i Det lille Fjernsyn! - vi 
har styr på økonomien, vores udstyr 
er tip top, og vi sørger hele tiden for 
at det er up-to-date.

Vi kan lynhurtigt lave De små Nyhe-
der, som efterfølgende bliver genud-
sendt hver dag kl. 10.00, 16.30, 20.00 
(og kl. 23.00 om torsdagen), og som 
også kan ses på nettet kort tid efter 
vores direkte udsendelse. Vi kan i 
vores statistik se, 
at flere og flere 
ser vores udsen-
delse via nettet. 

Sidste år beslut-
tede vi, ikke at 
søge om tilskud 
i 2009, og der-
med ”tære” på 
vores formue. Vi 
har taget denne 
beslutning, for at vi selv kan bestem-
me hvornår og hvad vi har lyst til at 
sende.

Det er jo frivilligt arbejde det vi laver, 
og det har nogle gange været et stort 
pres, at vi SKULLE sende noget hver 
eneste torsdag, for at være berettiget 
til at modtage tilskud. Rent admini-
strativt er det også en stor opgave for 
kassereren, at skulle holde styr på 
alle udsendelser og indberette dem til 
Kulturministeriet.

Så nu tærer vi på formuen i 2009, og i 
løbet af året, tager vi det op igen, om 
vi skal søge tilskud i 2010. Og det gør 
vi højst sandsynlig, da det faktisk har 

vist sig, at vi har rigeligt med materia-
le, der gør at vi kan sende mindst 30 
minutters direkte TV hver torsdag.

Vi har løbende efterlyst ”nye kræfter”, 
og det er dejligt at Karen Nielsen har 
meldt sig til kassererjobbet, og Karen 
er nu nyt medlem af bestyrelsen – 
velkommen Karen!
Og da Per Lyngby jo er flyttet ”uden-
bys”, og dermed ikke længere er 
med i bestyrelsen, vil jeg da gerne 

benytte lejligheden 
til at sige tak til Per 
for en stor indsats 
både som kasserer 
og tekniker m.m., 
og vi håber stadig 
at kunne trække 
på hans viden og 
arbejdskraft når det 
”brænder” på.

Husk det nu: Vi har 
sendefladen og vi har mulighederne, 
og I skal bare bruge det!

Når man har holdt et møde eller 
generalforsamling, hvad er så mere 
naturligt end at lægge det ud på 
hjemmesiden, eller kigge forbi vores 
studie en torsdag aften, og fortælle 
lidt om sin forening? 

At vi har en lokal tv-kanal og en om-
fattende hjemmeside her i Bredstrup-
Pjedsted er noget helt særligt. Har du 
et budskab så er vi den hurtigste og 
nemmeste vej ud til en stor mængde 
mennesker med interesse i vores 
lokalsamfund.

Erik Kleemeyer
formand for Det lille Fjernsyn



Ny hjemmeside, nye muligheder
Jeg har længe haft et ønske om at 
flytte www.bredstrup-pjedsted.dk over 
i et mere moderne og vedligeholdel-
sesvenligt hjemmesidesystem. Dette 
ønske er nu endelig, efter mange 
timers arbejde, ved at gå i opfyldelse.  
Med hjælp fra et gratis hjemmesi-
desystem, har jeg kunnet bygge en 
hjemmeside op som kan vedligehol-
des fra en ganske almindelig brow-
ser. Systemet er kommet med den 
bagvedlæggende kode og jeg har så 
tilføjet mit eget design og navigations-
struktur.

Systemet er modulopbygget, og kan 
tilpasses efter vores ønsker og behov. 
Systemet har over 4.000 udvidelses-
moduler som skulle sikre os en god 
og fleksibel løsning. 
Derudover bliver systemet jævnligt 
opdateret, som gerne skulle betyde at 
hjemmesiden følger med udviklingen 
på internettet og minimerer risikoen 
for hackerangreb og andet ondskab.
Med den nye side er vores vej fra dit 
input til en opdatering af hjemmesi-
den blevet meget kortere og mere 
enkel. Derved håber vi siden bliver 
endnu bedre opdateret.
Sidens fleksibilitet skulle gerne be-

tyde at vi kan præsentere nye tiltag 
mere hyppigt og at vi nemmere kan 
opfylde dine ønsker til hjemmesiden.

TingStedet v. 3.0
Med den nye hjemmeside har jeg 
også lavet en ny version af TingSte-
det. Det er 3. gang, jeg har program-
meret TingStedet, og jeg kan ikke 
se hvordan det bliver nemmere at 
formidle et budskab til beboere og 
andre interesserede i Bredstrup og 
Pjedsted. 
Åben www.TingStedet.net, klik på 
”Skriv artikel”, udfyld felterne og send. 
Kort tid derefter har du dit budskab på 
hjemmesiden, og det koster ikke en 
krone.  

Overvej lige i 2 minutter hvornår du 
eller din forening kunne få brug for 
TingStedet. 

TV og web
Vi er ikke længere kun den der TV-
kanal man skulle huske at tænde for 
torsdag aften kl. 20.00. 

Vi har mangedoblet mulighederne for 
at se vores produktion.  

Tingstedet



1 Ons
2 Tor
3 Fre
4 Lør
5 Søn
6 Man
7 Tir
8 Ons
9 Tor

10 Fre
11 Lør
12 Søn
13 Man
14 Tir
15 Ons
16 Tor
17 Fre
18 Lør
19 Søn
20 Man
21 Tir
22 Ons
23 Tor
24 Fre
25 Lør
26 Søn
27 Man
28 Tir
29 Ons
30 Tor
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Notater

Vi genudsender torsdagens udsen-
delse flere gange dagligt.  Men vi 
stopper ikke her... 
Vi laver hver torsdag en web-version 
af aftenens udsendelse og lægger 
den på vores hjemmeside. Så uanset 
hvor du befinder dig kan du med en 
internetforbindelse få lov til at se det 
seneste nye fra Det lille Fjernsyn. 

Kunstkalender
Hver måned udsender vi et nyt blad 
i årets Kunstkalender. Vi ønsker ikke 

dit køleskab står der hvid og kedelig. 
Vi mangler dog ofte noget at lægge 
på kunstkalenderen.  
Så har du et eller andet du vil have 
op at hænge på lokale køleskabe el-
ler kontorer så send det til  
Det lille Fjernsyn.

Fotoklub
Det lille Fjernsyn blev i 2008 udvidet 
med en fotoklub. Den kunne ikke 
hedde andet end Den lille Fotoklub. 
Vi mødes hver anden torsdag og 

udveksler fotoerfaringer og prøver at 
blive bedre til at finde motiver og tøjle 
fotoapparatet.
Vi tager på en del ture og hygger os 
voldsomt. 
Der er stadig ledige pladser, så har 
du et kamera, du bruger for lidt og 

vil gerne hjælpes i gang, eller er du 
super proff. så finder vi en plads til 
dig. Det koster et medlemskab af Det 
lille Fjernsyn at være en del af foto-
klubben. 
 
Brug os!
Vores aftryk i Bredstrup-Pjedsted 
er de seneste år kun blevet større 
og større, og dine muligheder for at 
aflevere dit budskab er blevet bedre 
og bedre. 
Kom med dit input, så skal vi nok 
plante det rundt omkring i vores 
medier. 
Vi siger mange tak for din interesse 
for Det lille Fjernsyn og håber på at 
du vil støtte op om dit lokale TV og 
hjemmeside. 

Thomas Fragtrup
Bestyrelsesmedlem og webudvikler

Det lille Fjernsyn
www.bredstrup-pjedsted.dk


