
Kultur: 
Trelleborg 
Geopark 
Forfatterskolen 
Skvulp 
Ulvsborg historiske værksted 
Kunst i Pinsen 
Ovnhus marked  
Nykøbing Sjælland gør en forskel 
Huset i Asnæs 
Lokale kunstnere i Odsherred 
Gio 
Biblioteker er mere end shhhh 
Ferielæsning på vej til ferien 
Teater 
Museer 
Gallerier 
 
Lokale: 
Musikere 
Kunstnere 
Gallerier 
Glaspuster 
Trædrejer 
Keramiker 
Grøntavler 
 
Musik: 
Vig Festival  
Dansk Top Scenen 
Musik program med dansk Top  Kunstnere fra hele landet. 
HOM (Holbæk & Omegns Musikskole) 
Lokale musiker  
 
 
Uddannelse: 
Masterchef (ikke at forveksle med TV3s program!) 
EUC Nordvestsjælland havde en 10 klasse på 20 elever, delt op i 10 hold som på 
vores foranledning lavede en kartoffelret, som endte i bedømmelse af eksperter og 
der blev udgivet et opskriftshefte. 
Nu har defået kokkeelever og vil gerne have dem udfordret. 



Unge Liv.  
Ringsted Kommune hjælper de unge videre i forskellige afdelinger. Der kommer hele 
tiden nye til som skal vide muligheden eksisterer. 
jobmesser 
Vi deltager aktivt med en stand, for at være synlige og få input til Fremtidens Guld.  
Kokkekurrencer 
Jyderup Højskole 
 
Fremtidens Guld 
Vi fortæller om håndværker uddannelserne hvor vi involverer lærling, arbejdsgiver 
og skolens vejleder. 
Skills 
Lærlinge fra området 
Undervisningsministeriet 
arrangerer Danmarks Lærings Festival  
Film som fag i skolen 
 
Erhverv: 
Iværksætter 
Lokale virksomheder med nye ideer. 
Fødevareruter 
Odsherred er stolte af deres lokale råvarer. 
Grand Cru i uge 42  
Odsherred kåre hvert år årets gulerod 
Erhvervsråd 
Inspiration for iværksættere 
turisme 
Erhvervshus i Sorø 
Indføring i aktier 
Turistbureauer 
Rejsebureauer feriedrømme, drømmeferie 
Arrangementer forhåndsomtaler vi gerne uden at opfatte det 
som nyheder 
 
 
Diverse: 
Årets lærermester 
Årets lærling 
Markeder 
Nisseland/Sommerland/Cirkusland 
Havevandring 
Festivaller 



Folkemøder 
Ideer til børns aktiviteter 
Julekalender med Tema 
Ældresagen/Pensionistklubber 
Aktiviteter i lokal området 
Golf huller i sendeområdet 
Lokalt projekt i U-landende 
 
 
Sundheds TV: 
Børn, unge og voksne der er i pasnings ordning er virkelig 
en stor belastning for pædagoger. Vi vil gerne beskrive en 
ukendt verden. 
Sjællandsfestival for handikappede i Slagelse 
Handikappedes aktiviteter og muligheder 
Psykisk syge unge 
Ringsted Kommune Firma Idræt 
Gode råd fra eksperter 
Vi bakker op om kommunens, institutioners og 
organisationens tiltag. F.eks. Holbæk kommunes vi cykler på 
arbejde. Har du ikke en cykel eller arbejde kan du cykle på 
de lokale motionscentre. 
Vandrerfestival 
Kalundborg var den første, nu er der kommet flere 
kommuner i regionen med. 
Sund mad, sund livsstil 
 
 
 
 
Samsø 
Vi vil gerne filme 4 gange om året på Samsø.  
Kalundborg vil gerne knytte Samsø til sig.  
Vi vil gerne fortælle om en Ø, som i den grad sprudler, 
med kultur, klima, musik, iværksætteri – og som på mange 
måder er inspireret fra Vestsjælland. 

Hvad er op og hvad er ned 
Ånden på Christiansborg er god og positiv. I ”hvad er op og 
hvad er ned” redegør politikere fra sendeområdet, om en 



vedtaget lov. 
 

Natur/miljø 
I Odsherred har man Geopark, der er en skøn naturpark. I 
mange kommuner gør man meget ud af ”vores by” 

Vi har i perioder haft så mange TV udsendelser at vi har 
sendt ny produceret i øvrig sendetid 
 


