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Mandag 15. april 2013

i dag

Mandag 15. april 2013

Mandag 15. april:
Navnedag har Ove og Odin. Ove regnes for å være en dansk
sideform av Åge, som er en nyere form av Åke. Dette stammer
igjen fra gammeldansk Aki – en kortform av navn på ano,
tilsvarende urnordisk anu (forfedre, ane).
Odin er en dansk form fra det 16. århundre: Har sammenheng med Audun, som er norrønt og sammensatt av audr
(rikdom) og vinr (venn).

Bernhard Shaw har sagt:
Min måte å spøke på er å fortelle sannheten.
Det er den morsomste spøk som fins.

For oppdatert værvarsel
se www.finnmarken.no

været

været

sol og måne

Sørlig liten kuling 12 m/s utsatte steder, mandag ettermiddag minkende
til skiftende bris. Skyet. Av og til litt
regn eller sludd.

Mandag 15. april
VARANGEROMRÅDET:
Sola opp kl. 3.54, i sør kl. 12.02,
ned kl. 20.13. Dagen har øket 16 t 19
min. fra vintersolverv. Månen over
horisonten hele døgnet, i sør kl. 16.00.

Tirsdag:
Kyst- og fjordstrøkene
i Vest-Finnmark:
Søraustlig til dels frisk bris 10,
dreiende sørvestlig og økende til liten kuling 12 utsatte steder tirsdag
ettermiddag. Litt regn. Tirsdag
kveld skyet eller delvis skyet, stort
sett oppholdsvær.

dagens tegning

Øst-Finnmark og
Finnmarksvidda:
Skiftende, men etter hvert sørlig
bris, frisk bris 10 utsatte steder. Litt
regn eller sludd. Fra tirsdag ettermiddag stort sett oppholdsvær, først
i sør.
Mia Larsen Jakola
på Hamar fyller elleve år den 15. april.
Bestemor Heidi og Ole i
Vadsø gratulerer den flotte
jenta med dagen. Glad i
deg, skatt. Vi ses snart.

11

tempen

Det er Stian Olaussen som går i klasse 3a på Melkevarden skole i Vadsø som har tegnet
denne.

Søppel-krysset

77 Aslaug S. Hasti
Vadsø
70 Roger Hansen
Mehamn
69 Svanhild Mannsverk
Vestre Jakobselv
67 Astrid Lovell
Hesseng
60 Johan Alfred Pedersen
Vadsø
54 Lillian Saua
Tana
52 Kurt Saua
Tana
52 Wenche Olsen
Boftsa
51 Perly Sande
Vestre Jakobselv
50 Linda Sæther
Vadsø
38 Majja Smuk Solbakk
Tana
36 Else Marie Trasti
Vestre Jakobselv
32 Siv Elin Komeros
Vadsø

Det fine spill
Roger Hansen i
Mehamn, her i en
litt yngre utgave,
fyller sytti år mandag 15.
april.
Heidi, barn, svigerbarn og
barnebarn gratulerer så
mye med dagen.
Det blir imidlertid ingen
feiring i dag. Roger er som
vanlig opptatt med politikk.
Derfor venter han til 27.
april med den store festen
for familie og inviterte venner.
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De som er vant til å holde
masken
reagerer på det redde blikk
er de litt dumme
gir det dem et vinnerkick
De som er mer erfaren
smiler empatisk
det er noen som er sånn
det er litt fantastisk
Bedre å smelte
i hverandres øyne
enn å sitte og stirre
med masken full av løgner
Å ha det så godt
at man skuer ut i samme
retning
gjør det enda bedre
hvis du har litt fatning.
Sten Erling Mikkola

hører noen steder hjemme å
akseptere at det ser så grisete
ut. Hygienisk er det vel heller
ikke noe særlig bra, med tanke på skadedyr som sikkert
synes det er stas å forsøke å
bryte seg inn i gatekjøkkenet.
Nei, min bønn til kioskeieren
er at det her ryddes opp. Og så
utforer jeg eieren til å sende
avisa et bilde, for å vise hvordan det har blitt seende ut».
Det skriver innsenderen,
som signerer brevet sitt med
«Forarget men håpefull».
Så da skulle vel også utfordringen være vel sendt av
gårde.

flo og fjære

Gjenvalgt
som leder
Ann-Mari Jernsletten er gjenvalgt som leder for Nord-Varanger hundeklubb. Det skjedde da årsmøtet ble avviklet
torsdag. Møtet ble gjennomført på biblioteket i Vadsø, og
var gjort unna på 37 minutter,
opplyser hundeklubben.
Av årsmeldingen til klubben går det fram at den har 21
medlemmer. Ni av disse møtte fram til årsmøtet. De øvrige
i styret for det kommende året
er Kenneth Strømsvåg (nestleder), Randi Simonsen (sekretær), Karianne Holm-Varsi
(kasserer) og Lena Laiti Pettersen (styremedlem).

Lederne, som er en organisasjon for Norges ledere og
teknisk og merkantilt ansatte, har nylig valgt sitt nye
styre. Tone Persen i Vadsø kommune er valgt som leder, Solveig Methi i Finnmark fylkeskommune er valgt
som nestleder, Morgan Degerstrøm i Innovasjon
Norge er valgt som kasserer, mens Steinar Moen, som
tidligere jobbet i Asvo, men nå er pensjonist, og
Øylygur Jessen i Vadsø kommune er valgt som styremedlemmer.
Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.

finnmarken.no eller MMS
med kodeord dfbilde til 2097.

FeFo deler ut penger
FeFo slår et slag for merking
av løyper i Finnmark. Nå skal
det deles ut ikke mindre enn
1,2 millioner kroner, og
pengene er øremerket mottakere som vil bruke dem til å
merke og skilte stier ogh turløyper.
– Formålet er å legge til rette for gode naturopplevelser
for alle. Vi ønsker å skape økt
trivsel, økt hverdagsaktivitet,

økt helsegevinst og gjøre å
Finnmark mer attraktiv, sier
Jan Henrik Hætta, som er informasjonsleder i FeFo.
Søknadsfristen er 19. april.
Utdelingen er et spleiselag
mellom FeFo, Gjensidigestiftelsen og Finnmark fylkeskommune.
Mer om hvordan du skal gå
fram for å søke, kan du lese
mer om på nettsidene til FeFo.

Nordgående hurtigrute fra Kjøllefjord
i morgen: MS «RICHARD WITH»
Sydgående hurtigrute fra Kirkenes
i morgen: MS «NORDLYS»

dagens quiz
1. Hva het den norske skøyteløperen
som døde i mars 2013, 90 år gammel?
2. Hva er balsatre?
3. Hva het den siste russiske keiser?
4. Hva heter hovedstaden i Gambia?
5. I hvilket år ble Fabian Stang overfører i Oslo?
6. Hva er blå ridderhatt?
7. Hva kaller vi fjellet Pão de Açúcar
i Rio de Janeiro på norsk?
8. Hva er en horndykker?
9. I hvilket fylke ligger Sogndal
kommune?
10. Hva betyr evident?

Mandag 15.4 kl 1900

Disse er fordelt på syv regioner og 125 avdelinger. Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig.
Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner.
Ledernes avdeling Varanger og Tana, som det nevnte styret er valgt til, er satt sammen av de seks kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana, Berlevåg og Båtsfjord, med et total areal på til sammen nær 10.000 kvadratkilometer. Pr. 31. desember 2012 hadde avdelingen
46 medlemmer. 20 av medlemmene kommer fra offentlig sektor, 11 fra attføring og vekstbedrifter, 9 fra privat
sektor og 6 medlemmer er pensjonister/uføre.
Jag etter vind
Bill.pris 85
Sensur Alle
Egnet: ungdom/voksne

sudoku

vårtegn? Ta bilde og send til
oss på e-post til finnmarken@

Sydgående hurtigrute fra Kirkenes
i dag: MS «POLARLYS»

BÅTSFJORD KINO

Nytt styre i Lederne

Tjelden er her – og våren?
Sola har skint nesten ustanselig i to uker nå og mange kjenner våryrheta er på vei. Og
hva er vel mer typisk vårtegn
enn at tjelden igjen er å se?
Siv Libakken er en av de som
har fått gleden av å se denne
flotte fuglen i vår.
På Finnmarkens facebookside har hun lastet opp dette
bildet og skrevet følgende:
– Så ho Tjeldfrid, eller er det
han Tjeld den 8.4.13 i fjæra i
Båtsfjord, men vet at den var
observert dagen før i hvert fall.
Har du sett noen tydelige

Nordgående hurtigrute fra Kjøllefjord
i dag: MS «NORDLYS»

kino

sud_cs2461.tif

Kjære Linda! Vi vil gratulere
deg hjerteligst med den store dagen 15. april.
Håper du får en fantastisk
dag, og vi gleder oss masse
til å feire den med deg!
Teller du år, blir livet kort.
Teller du dager, går livet fort.
Teller du timer, varer livet en
stund,
men lengst varer livet om
du nyter hvert sekund!
Du er fantastisk!
Glad i deg! God klem fra
hele familien!

En leser har sendt oss dette
bildet, og skriver i den medfølgende eposten;
«Dette bildet ble tatt ved
Krysset gatekjøkken på Vegsletta i Vadsø tirsdag kveld.
Jeg tok det fordi jeg begynner
å se meg lei på at det hver
eneste dag ser ut som en svinesti rundt gatekjøkkenet, og
bedre blir det jo ikke av denne
bilen som omsider ser ut til å
bli frigjort fra lasset med snø
som har pakket den inn hele
vinteren. Jeg synes folk som
driver butikk bør tenke på
hvordan det ser ut utenfor.
Jeg synes i alle fall ikke det

grader
grader
grader
grader
grader
grader
grader
grader
grader
grader
grader
grader
grader
grader
grader

Tidevann i forhold til Vadsø
Grense Jakobselv 5 min. senere
Varangerbotn 5 min. senere
Vardø 16 min. tidligere
Syltefjord 23 min. tidligere
Båtsfjord 36 min. tidligere
Kongsfjord 45 min. tidligere
Berlevåg 56 min. tidligere
Smalfjord-Skjånes 67 min. tidligere
Mehamn-Gamvik 91 min. tidligere
Kjøllefjord 113 min. tidligere

sud_cs2460a.tif

Send gjerne hilsninger og
bursdagsbilder på e-post til
navnnytt@finnmarken.no
Bildene må sendes som vedlegg
i jpg-format på minst 300 kb.
Alle hilsninger må inneholde
fullt navn og alder.
Hilsningene må være hos oss
to dager før innrykk, og senest
torsdag for det som skal i
mandagsavisa.

I går klokken 14.00
Vardø ..................................................2
Vadsø ..................................................3
Kirkenes ............................................3
Rustefjelbma....................................2
Berlevåg ............................................1
Karasjok ............................................3
Alta ......................................................3
Hammerfest ....................................1
Skibotn ..............................................8
Tromsø ..............................................4
Oslo ....................................................4
Ivalo ....................................................4
Rovaniemi ........................................6
Oulu ....................................................5
Luleå....................................................7

© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk

mellom Tollstasjonen og den
nå nedlagte Sjømannsklubben. Fredag formiddag var
flere lastebiler og brøytemaskiner i gang med å dumpe snø
og is på sjøen.
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Her blir en solid menge snø
gjort om til sjø. Kirkenes gjør
seg klar til vår og de store
snømengdene som har kommet i løpet av vinteren blir i
disse dager lempet over kai

hurtigruta

Svar:
1. Hjalmar Andersen («Hjallis»)
2. En tropisk løvtreart som dyrkes
overalt i tropene
3. Nikolai 2
4. Banjul
5. 2007
6. En meget god matsopp
7. Sukkertoppen
8. Fugleart i dykkerfamilien
9. Sogn og Fjordane
10. Innlysende, soleklar

Snø blir til sjø

23

Du har 9 x 9 felter, delt opp i ni bokser á 3 x 3. Spillets
mål er enkelt: hver loddrette og vannrette rad, og hver
boks med 3 x 3 felter, skal inneholde alle tall fra 1 til 9.
I et typisk spill vil ca 30 av tallene bli gitt deg, og derfra kan du regne deg fram til de andre sifrene bare ved
hjelp av logikk.

Filmklubben
viser
METROPOLIS

VADSØ KINO
klokken 18:00 mandag.

