
BEGEJSTRING
Plads til
TV 2 | ØSTJYLLAND



I foråret 2012 bliver TV 2 | ØSTJYLLAND en ”rigtig” tv-kanal – 
med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet.
 
Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark, men på vores egen 
kanal kommer der masser af andre programmer, nyheder og 
transmissioner fra de store begivenheder i Østjylland.
 
Vi vil være Østjyllands største fællesskab. Vi vil tættere på.
Vi vil hele vejen rundt i Østjylland.
 
Med titlen ”Plads til begejstring – meget mere af livet i  
Østjylland” har bestyrelsen for TV 2 | ØSTJYLLAND lagt de  
overordnede rammer for den  nye tv-kanal og stationens 
øvrige virksomhed.
 
Velkommen indenfor
i en ny tv-verden.

Jørgen Thyde Peter Kramer
Formand  Direktør

VELKOMMEN



TV 2 | ØSTJYLLAND er en 
selvstændig tv-kanal, der 
sender nyheder og andre 
programmer fra og om 
Østjylland. 

VORES BAGGRUND
Nyhedsudsendelserne 
og nogle af vores andre 
programmer vil fortsat 
(også) blive sendt i vinduer 
på TV 2 Danmark.

Men den nye tv-kanal giver 
plads til meget mere om
livet i Østjylland.

MERE AF LIVET
I public service-kontrakten 
med kulturministeren står 
bl.a.:
•	 At	”TV 2 | ØSTJYLLAND er 

uafhængig af økonomiske, 
kommercielle og politiske 
interesser og udgør en 
uundværlig del af den 
demokratiske debat.”

•	 At	vi	skal	”tilstræbe 
kvalitet og alsidighed”, 
og at der skal ”lægges 
afgørende vægt” på infor-
mations- og ytringsfrihed, 
saglighed og upartiskhed.

Det er nøgleordene for 
vores virksomhed.

PLADS TIL BEGEJSTRING



Vi vil være østjydernes 
førstevalg, når det gælder 
nyheder. Når de vil vide 
noget om Østjylland, og når 
de selv vil dele noget med 
Østjylland. 

Vi giver overblik over de vig-
tigste nyheder og debatter. 
Vi afspejler seernes og den 
folkelige dagsorden – fra 
sygehus-lukninger til trafik-
forhold. Vi går gerne mod 
strømmen, og vi har et kært 

blik for glade nyheder og 
gode eksempler.

Vi sender nyheder på tv 
spredt over døgnet – hoved-
udsendelsen er kl. 19.30 
– og vi sender ekstra, når 
store begivenheder sætter 
sit præg på Østjylland.

På tv2oj.dk leverer vi  
østjyske nyheder fra tidlig 
morgen til sen aften.

VORES NYHEDER
Vores andre programmer 
handler om livet i Østjylland 
udenfor den daglige nyheds-
strøm.
Om arbejde, fritid og ud-
dannelse, om den brede 
folkelige idræt, om kirke og 
tro, om historie, og vi vil i de 
kommende år styrke dæk-
ningen af kunst og kultur i 
Østjylland.

Vi vil lave debat- aktualitets- 
og dokumentarprogrammer, 
der giver indsigt og skaber 
sammenhæng.

VORES PROGRAMMER
Vi møder mennesker med 
nysgerrighed og respekt for 
deres historie, interesser 
og udfordringer. Menne-
sker med noget på hjerte, 
ildsjæle. Alle dem, der gør en 
forskel.
 
Vi dækker hele Østjylland, 
også geografisk, men ikke 
nødvendigvis i hver udsen-
delse. Målgruppen kan til 
enkelte programmer være 
snæver: folk der bor i en be-
stemt egn eller har bestemte 
interesser. Set på tværs er vi 
alle østjyders tv-kanal.

TÆTTERE PÅ



VORES IDE
Vi vil være Østjyllands 
største fællesskab.
Derfor vælger vi ”Østjyllands 
Bedste Arbejdsplads” og 
kårer ”Årets Østjyde”.
Derfor arrangerer vi høringer, 
valgmøder og debatter.

Derfor er vi med til fest – 
festivaler, festuger og store 
folkelige begivenheder.
Vi vil skildre og skabe 
fællesskab.



VORES VÆRDIER

NÆR
Vi fortæller om store og små bevægelser i Østjylland og om 
folk, der gør en forskel. Vi ser verden nedefra og op. Vi vil 
levere oplysning til samfundet om borgerne

NØDVENDIG
Vi går gerne vores egne veje. Derfor har vores journalistisk 
ofte skabt debat. Det er altid seere, lyttere og læsere, der 
bliver snydt, når journalister render i flok

TROVÆRDIG
Vores journalistik er ”sandhedssøgende”, og vi holder de 
aftaler, vi indgår 

BEGEJSTRET
Vi har plads til begejstring. Vores programmer må gerne 
strutte af fortælleglæde og højt humør. Vi vil fortælle om 
de gode eksempler, og vi vil skabe handlekraft hos seerne

HELE VEJEN RUNDT



tv2oj.dk skal fortsætte  
væksten – meget gerne 
i samarbejde med andre 
og på nye sociale medier. 
Målet er at blive det største 
nyhedssite i Østjylland og 
en attraktiv indgang til alle 
tv-programmer.

VORES VERDEN
Vi vil levere nyheder, 
indslag og programmer til 
TV 2 Danmark – vi er glade 
for historien sammen med 
TV 2 Danmark og vil styrke 
og udvikle samarbejdet.

Vi vil fortsætte samarbejdet 
med lokale tv-initiativer  
om programindhold til  
TV 2 | ØSTJYLLAND.

MERE AF LIVET



Vi vil være tæt på østjyderne 
og i centrum af debatten om 
udviklingen i Østjylland med 
et særligt øje for menne-
skers vilkår og liv. 

HELE VEJEN RUNDT
Vi skal være nær og nødven-
dig, varm og vedkommende.

TV 2 | ØSTJYLLAND er  
Østjylland – hele vejen rundt.

NÅR DET GÆLDER 
NYHEDER
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TV 2 | ØSTJYLLAND
www.tv2oj.dk




