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Referat medlemsmøte 
Dato:    28.1.19 

Antall medlemmer møtt: 34  

Gjester:   - 

Neste møte:           4.2.2019  Tore Nærland som skal snakke om sitt liv og virke.  

Han har med bøker å selge, så det kan være lurt å ta med seg noen kontanter dersom en 
ønsker å kjøpe.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

I.  Info 

Innledningsvis overrakte presidenten en flaske vin til Christian Stremme som ble 60 år 14.1.  

Deretter meddelte han forsamlingen at vi har fått tildelt kr 18.000,- fra District Grant til vårt 
Chicken prosjekt i Rwanda.  

 

II. Tema/program  

Lars Eie Mitt liv i TV-ruta – hvordan startet det 

Lars Eie, ansatt i NRK Sørlandet siden 1998, tok 
oss med på en reise i sin egen karriere og sitt liv 
som journalist i NRK. Han var også innom 
dagsaktuelle tema som pressens arbeidsmåter, 
Fake News og sosiale mediers inntreden i vår 
virkelighetsoppfatning. 

Lars Eie er Flekkefjordsgutt, oppvokst på Drangeid og 
nå bosatt på Uenes, med hjemmekontor og pendling til 
Kristiansand. Han startet med piratsendinger som 14 åring blant annet på 
leirskole på Knaben, og gikk via nærradio -Flekkefjord TV til journalistutdannelse, forsvaret 
og endte altså opp i NRK.  

Han fortalte hvordan en jobbet med å påvirke befolkningen i forbindelse med 
fredsbevarende styrker i Kosovo. Han kom også inn på hvordan en jobbet med nyhetssaker 
i NRK og påpekte viktigheten av å ha grunnlag for å føre en sak i media, det å ha sjekket 
saken og kildene grundig. I eksempler med Flekkefjord sykehus fikk han fram at en forsøkte 
å få fram et balansert bilde av saken, men at en heller ikke kunne unngå å omtale negative 
saker av «lokaltaktiske» hensyn.  

Avslutningsvis snakket han om sosiale medier og kom med eksempler på hvordan 
organisasjoner og stater bruker sosiale medier til å spre Fake News for å påvirke opinionen 
i forbindelse med valg, syn på viktige saker osv.  

Et godt frammøte med interesserte tilhørere la en god ramme rundt kvelden. 


