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Torsdag 21. november:
Navnedag har Marianne og Mariann. Marianne er fransk
diminutiv av Marie. Kan komme fra gresk Mariamne,
sideform av Mariam. Kan også være sammensetning av
Maria og Anne.
Maria er gresk form av Mirjam (hebraisk), navnet til Jesu
mor.
Betyr formodentlig vakker.

i dag
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.

Egon Friedell har sagt:
De store erobreres og kongers seire
er for intet å regne mot virkningen
av en eneste stor tanke.

dagens tegning
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Ny julemesse i Jakobselv

Tilbake i manesjen
Her er et syn det er rett så
lenge du har fått la øynene
dine hvile mot; Sten-Arild
Johnsen på talerstolen i kommunestyret i Vadsø.
For en uke siden skjedde
nettopp det, da Johnsen møtte
som vara for SV, i Maria
Wulffs fravær.
– Det er seks år siden sist
jeg møtte i kommunestyret.
Men det har jo blitt et og an-

net møte før jeg ga meg, sier
Johnsen, som med det slett
ikke tar for hardt i, for i 16 år
satt han som NKP-representant.
– Det ble jo tynnere i rekkene med årene, så til slutt var
jeg den siste, sier Johnsen,
som ikke blir ofte å se i kommunestyret framover.
– Det blir trolig å flytte sørover snart, sier 62-åringen.

For andre lørdagen på rad er
det mulig å besøke ei julemesse i Vestre Jakobselv. Sist
lørdag var det Kvinnelaget i
bygda som arrangerte messe,
mens det kommende lørdag
er Indremisjonen som står
bak det hele.
Julemessa på Ungdomssenteret har blitt en tradisjon,
og som vanlig er det mange
som bidrar med produkter og
kaker. Alle inntektene fra
messa går forøvrig til barneog ungdomsarbeidet på Ungdomssenteret.
– Dette er messa som har
den gode julestemmningen.
Det tradisjonelle åresalget og
tombolaen, julegrøt og gode
kaker i kafeen. I år er vi så
heldige at Johanne fra tidligere Bygdebakeriet har ansvar for kafeen, forteller Renate Johnsen i arrangørstaben.
Dette er også messa med de
utradisjonelle produktene,
sammen med de tradisjonelle.
– Du finner gaveartikler for
enhver smak. For eksempel

I går klokken 14.00
Vardø ................................................-5
Vadsø ................................................-4
Kirkenes............................................-7
Tana bru ..........................................-7
Berlevåg ..........................................-2
Karasjok ........................................-25
Alta ....................................................-1
Hammerfest....................................-1
Skibotn ............................................-1
Tromsø..............................................-3
Oslo ....................................................0
Ivalo ................................................-12
Rovaniemi ....................................-10
Oulu ....................................................0
Luleå ..................................................-6

I vår populære fotominnespalte
hadde vi mandag på trykk et bilde av
internatelever i Karlebotn. Dessverre manglet vi noen av navnene, men
en av våre våkne lesere visste råd.
Isak Balto i Karlebotn har selv
gått på framhaldsskolen i Karlebotn,

hvor de avbildede elevene også
gikk.
De riktige navnene skal være: (bak
fra venstre) Ivar Banne (ikke Nils,
som vi skrev mandag), Bjørg Saua,
Unni Salmila, Einar Mikkelsen, Karen Inger Jensen, Viggo Hansen,

Kaia Oline Henriksen (Mathisen),
Andreas Dervo, Kristine Josefsen
Gai og Mareno Pettersen.
Foran fra venstre sitter Tor Holm,
Sigmund Pettersen, Julie Johnsen,
Josef Mathisen, Åge Holm og Bjørn
Schrøder .

hurtigruta
Sydgående hurtigrute fra Kirkenes
i dag: MS «NORDNORGE»

 
$'( +%&%% !& %&--

sud_cs2646a.tif
© & Distribution: www.knightfeatures.com / www.pib.dk

sud_cs2647.tif

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
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Tildeling av Carl Jensen- prisen
ble vurdert ut fra resultater innen
kriteriene rekruttering av nye medlemmer, opplæring, kursdeltagelse,
medlemsaktiviteter, medlemmer i
sentrale verv, nye tillitsvalgte i
avdelingen, alders- og kjønnsfordeling i avdelingsstyret og nytenkning.
Avdelingsstyret bestod i 2012
av Tone Persen (leder), Steinar Moen
(nestleder), Solveig Methi (styremedlem) Nina Eriksen (styremedlem)
Morgan Degerstrøm (kasserer)
Bildet viser, fra venstre, Egil Setså,
Sulitjelma, Solveig Methi, Vadsø,
Tone Persen, Vadsø, Stein Olav Rogne, Bodø og Jan-Gunnar Nilssen, Mo
i Rana.

Søndag 24. november
VARANGEROMRÅDET:
Sola under horisonten hele døgnet,
i sør kl. 10.49. Månen i sør kl. 3.46,
ned kl. 12.08, opp kl. 20.24.

kino

sudoku

Pris til lokalforening
Fagforbundet Lederne deler årlig ut
Carl Jensen-prisen til årets avdeling i
Norge. Prisen er en hedersbevisning
til årets beste avdeling i Norge og er
oppkalt etter Ledernes første forbundslederen fra 1910.
Forbundsstyret vedtok for 2012 å
tildele prisen til avdelingen i Varanger og Tana.
Tone Persen (leder) og Solveig
Methi (nestleder) var tilstede under
Ledernes kongress på Royal Christiania i Oslo nylig og mottok hedersbevisningen av forbundsleder Jan Olav
Brekke.
Avdeling Varanger og Tana omfatter åtte kommuner – Vardø, Vadsø,
Nesseby, Tana, Berlevåg, Båtsfjord,
Gamvik og Lebesby.

Lørdag 23. november
VARANGEROMRÅDET:
Sola opp kl. 10.35, i sør kl. 10.48,
ned kl. 11.01. Dagen har avtatt 23 t
34 min. fra sommersolverv. Månen i sør
kl. 3.01, ned kl. 12.12, opp kl. 18.49.

1. Hvilket grunnstoff oppdaget Marie og Pierre Curie i 1898?
2. Hvilken statsform har det lille landet Bhutan?
3. Hva er riesling?
4. Hvem komponerte enaktsoperaen
«Cavalleria rusticana»?
5. Fra hvilket land kom ovennevnte
komponist?
6. Hvilken norsk dikter og språkforsker var det 200 år siden ble født 5.
august?
7. Hvor er Visby administrasjonssenter og største by?
8. I hvilket år ble Elizabeth 2 dronning av Storbritannia?
9. Hvilket forbund var Centerforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug en forløper til?
10. Hva er en casanova?

Flere navn på elever

– I år har vi også jobbet litt
ekstra for mannfolka. I tillegg
til de tradisjonelle hjemmestrikkede ullsokkene, kan
vi tilby stilige t-skjorter for
fiskeren i familien, gavepakker for de som liker seg
på tur og laksefluer spesiallaget for elvene våre, legger
hun til.
Bildet viser noe av utvalget
på fjorårets messe.

Fredag 22. november
VARANGEROMRÅDET:
Sola opp kl. 10.10, i sør kl. 10.48,
ned kl. 11.25. Dagen har avtatt 22 t
45 min. fra sommersolverv. Månen i sør
kl. 2.16, ned kl. 12.15, opp kl. 17.13.

dagens quiz
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flo og fjære

sjokoladekort, hjemmelagde
lyslykter eller såper til en god
venn eller kollega. Eller mer
tradisjonelle strikkede sjal,
luer eller vanter til mor. For
den kresne gane finnes det et
bredt utvalg av julegodt, blant
annet tynnlefser og suksessterter, eller posegodt med
brente mandler og ristede nøtter. Alt hjemmelaget av ivrige
ildsjeler, forteller Johnsen.

Torsdag 21. november
VARANGEROMRÅDET:
Sola opp kl. 9.56, i sør kl. 10.48,
ned kl. 11.39. Dagen har avtatt 22 t
17 min. fra sommersolverv. Månen i sør
kl. 1.29, ned kl. 12.17, opp kl. 15.34.

Nordgående hurtigrute fra Kjøllefjord
i morgen: MS «NORDLYS»

tempen

Sigmund, 5 år, som går i Vestre Jakobselv barnehage har tegnet en politibil.
Alexander Noren
Skogli, som går på
skole i Grong, fyller
17 år i dag 21. november.
Vi gratulerer vår kjære
storebror så mye med dagen. Vi håper du får en fin
dag. Vi gleder oss til du
kommer hjem på juleferie.
Stor klem fra Marthe, Marius, Oda, Sandra og Sofie.
Resten av familien hilser
også så mye.

65 Edel M. Brevik
Vadsø
64 Kåre Karlsen
Varangerbotn
64 Anna Sigrid Nilsen
Skiippagurra
64 Magnar Mathisen
Reppen
63 Jan Harald Olsen
Berlevåg
56 Heidi Raudajoki
Vadsø
55 Bjørn Nelson Nilsen
Berlevåg
47 Kjetil Martinsen
Vadsø
40 Kaija Laukkanen
Berlevåg

sol og måne

Fredag:
Øst-Finnmark: Økning til sørvestlig liten kuling 12 utsatte steder, fra
fredag formiddag periodevis liten
storm 22 i nordlige kyststrøk, fredag kveld minkende. Delvis skyet
oppholdsvær. Snøfokk.
Finnmarksvidda: Sørlig frisk
bris 10 utsatte steder, fra fredag
ettermiddag liten kuling 12 i nord.
Skyet eller delvis skyet, stort sett
oppholdsvær.
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Gratulerer så mye
med dagen vår fineste og godeste
Benjamin
Johannessen
som fylle 20 år i dag!
Håper du får en super
bursdag. Du e en kjernekar,
og vi e kjæmpegla’ i dæ.
Mange klemma fra mamma, søster og Roar – og et
ekstra hipp hurra til onkel
fra Gabriel og Erlend.

været
Øst-Finnmark: Vestlig stiv kuling
15, torsdag kveld sørvestlig frisk
bris 10. Etter hvert oppholdsvær i
sør, minkende bygeaktivitet i nord.
Finnmarksvidda: Vestlig bris,
dreiende sørvestlig. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær.
Kyst- og fjordstrøkene i VestFinnmark: Nordvestlig stiv kuling
15, dreiende vestlig. Snøbyger.
Torsdag ettermiddag minking til
sørvestlig frisk bris 10. For det meste delvis skyet oppholdsvær.

Emilie Troli i Vadsø fyller sitt første år 21. november. Vi
blir alle sammen øm i hjertet og mo i knærne når du
rekker arman frem for en klem. Smilet ditt kan smelte is, og vi gleder oss hver dag over at vi har ei så fin jente!
Kjempeglad i deg, pia vår!

20

For oppdatert værvarsel
se www.finnmarken.no

været

27

Svar:
1. Radium
2. Kongedømme
3. Hvitvinsdrue som benyttes til
fremstilling av en rekke av verdens
fremste hvite viner
4. Pietro Mascagni
5. Italia
6. Ivar Aasen
7. På Gotland
8. 1952
9. Norges Idrettsforbund
10. Kvinneforfører

26

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.
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