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• vi gratulerer
Hipp hurra
for vår kjæreste pappa,
morfar og
svigerfar
Svein Daleng
som fyller 70
år den 12.
mai! Vi er
veldig glad i
deg! Håper du får en fin dag. Store klemmer fra Ellen og AnneSofie, Håvard, Dan og Petter. Og
et lite voff fra Bosse.
Elvine Gabrielsen-Sandøreng. Hipp
hurra før
prinsesso
vårres såm
fylle heile 1
år. Håpe du
får en fin
dag. Vi e utrule gla i d. Klæm i frå Emil,
mamma og pappa.
Kjære flotte
Emma Johnsen vårres!
Gratulerer
med 14-årsdagen din! Vi
håpe, og ønske at dagen
din bi like
fantastisk
som du e! Vældi gla i de! Bursdagsklæm frå Eirik, Emilie og Ingrid, Jan og mamma.

Vilde Mari
lita og blid,
blir 7 år i dag
12. mai. Gratulere mæ dagen litjpio
våres. Stor
klæm fra
Sander, Bendik, Lill
Hege, Linus, mamma .

• jubilanter

• nye helgelendinger

VI GRATULERER
Teksten må være kort. Husk fullt
navn på den som gratuleres.
Frist for innlevering er senest
kl. 10.00 to dager før innrykk.
Bilder uten returporto returneres
ikke. Du kan også sende epost:
ha@helgeland-arbeiderblad.no
eller sende MMS kodeord
HABURSDAG til 2005 (kr 5,-)

Helgeland Arbeiderblad

TA KONTAKT
Rigmor Hamarheim Olsen

Normann Norvald
Norman (engelsk/ fransk)
betyr fra Nor-mandie.
Norvald er et nyere navn
(norrønt valdr = velde).

Radio Sør-Helgeland
08.30 God morgen,
Sør-Helgeland
12.00 Goddagsending
13.15 Reprise
14.00 Døgnmusikk

25. januar 2014 kom vårt lille sjarmtroll Klara til verden på Førde sentralsjukehus. Hun veide 3730 g og var 50 cm lang. Othilie (5) og Edvart (2) er stolte og hjelpsomme storesøsken. Vi hilser til bestemor og
bestefar i Elsfjord og resten av slekta på Helgeland. Trine Lise Sagmo
og Grim Erik Gillestad.

24. april ble Mathias endelig stolt storebror. Lille Mikal kom til verden
på sykehuset i Sandnessjøen. Han veide 4070 gram og var 53 cm lang.
Stolte foreldre er Trine Gutvik Eriksen og Pål Vegard Jenssen. Familien bor i Sandnessjøen.

Vold i et likestilt samfunn?
Mandag kveld er temaet «Vold i
et likestilt samfunn?» når Mosjøen og Vefsn Arbeiderlag inviterer
til åpent møte. På grunn av streiken er møtet flyttet til rådhuset.
Hvordan står det til i Vefsn når
det gjelder problemstillinger som
vold i nære relasjoner, seksualisert vold, vold mot barn eller eldre. Det er emner som tas opp i
kveld, opplyser møteleder Ulf Ulriksen.
I panelet sitter stortingsrepresentant Anna Ljunggren (Ap),
Christina Sørensen fra politiet og
leder av ressursteam mot vold i
nære relasjoner og seksuelle overgrep. June Charlotte Bolgvåg
kommer fra Jentevakta i Mosjøen
og Mildrid Søbstad sitter i panelet
som kommunestyrerepresentant
og tidligere varaordfører i Vefsn.
Det vil bli debatt og anledning
til å stille spørsmål etter innledningen, sier leder Ulf Ulriksen i
Mosjøen og Vefsn Arbeiderlag.

Hvor er Helgelands ledertalenter?

Tlf. 990 37 721
rigmor@helgeland-arbeiderblad.no

Helgeland Arbeiderblad vil være en
åpen og folkelig avis, og vi vil gjerne at du bidrar.
På denne siden inviterer vi deg til å sende inn korte
tekster og fine bilder fra ting som skjer der du bor.

SMS/MMS: haknips <din mening> til 2005
e-post: ha@helgeland-arbeiderblad.no

Teaterkafe i barnehagen
Det resulterte i at de like godt satte opp sin egen versjon av «Prinsen med eselørene». Nylig hadde
stykket premiere og barnehagen
hadde i tillegg et spisetilbud til
sitt publikum – i teaterkafeen ble
det servert bestemor Liss sin velkjente, hjemmebakte sjokoladekake og nystekte vafler fra småavdelinga.
Barnehagen har 33 barn fordelt
på tre avdelinger og alle avdelingene samarbeidet nært for å gjøre
denne teaterkafeen til ei trivelig
og minnerikt stund. Barnehagen
var som ei maurtue i forberedelsene til samværet, store og små
var kjempespente på det som
skulle skje.
Etter barnehagens besøk i Kulturverkstedet i vinter fortalte og
forklarte barna hva de hadde opplevd. Selvfølgelig var de litt uenige om detaljene, for de hadde jo
merket seg forskjellige ting. Dermed var ideen om å lage eget teater med egen vri født. Da er det jo
lov å føye til alskens morsomme
og rare detaljer. Barna skal jo ha
medvirkning, og det fikk de.
Budskapet i teaterforestillingen
var: Det er greit å være annerledes, og du er god nok som du er.
Barna på storavdelinga omdiktet

Navn: Karl Petter Moen
Alder: 63 år
Yrke: Kremmer
Bosted: Olderskog i Vefsn
Aktuell: Leder i Mosåsens Venner som er i gang med å sette opp
nye lysstolper i Mosåsen.

SANG: Ungene avsluttet forestillingen med sang. Bak f.v.: Nadia, Maria, Aleksandra, Mia, Ida, Ane, Ama-

lie, Olav og ansatt i barnehagen Iselin Jakobsen. Foran f.v.: Magne, Lars Emil, Synne, Henrik og Johanna.
handlingsforløpet, planla og laget
kostymer og rekvisitter. Barna ble
mer og mer bevisste og trygge på
seg selv gjennom prosjektperioden, som pågikk over et par måneder.
Publikum bestående av foreldre, søsken og besteforeldre likte
underholdningen og koste seg
med bevertningen. Det var så vidt
det ble plass til alle. Oppmøtet var
veldig bra.
Til slutt sang de anti-janteloven
som kanon, og det ble selvfølgelig kanonbra. Takk til alle som bidro til at prosjektet og teaterkafe-

en ble så fornøyelig. Og takk til
alle som kom for å se på og kose
seg sammen med oss i Skaland
naturbarnehage – stedet med lek,
latter og glede.
Ellinor Olson,
pedagogisk leder
storavdelinga

KOSELIG: Unger og
voksne koste seg sammen.
Mia, Amalie, Nadia og ansatt i
barnehagen, Ellinor Olson.

Helt Sjef er en arbeidslivs- og inspirasjonspris for ungdom, som
arrangeres for andre
gang i 2014.

Kåres i juni

Thorleif Holmstrand,
Brønnøysund

Vinneren kåres i Oslo i juni, der
arbeids- og sosialminister Robert
Eriksson også deltar.
Ungdomsmagasinet Spirit, restaurantkjeden McDonald’s og

Helga Lovise Grønbech, Herøy

85 år
Ragnhild Oline Steen, Sømna

75 år
Marie Paulsen, Kopardal

70 år
Svein Aleksander Daleng,
Mosjøen
Kari Høberg, Dønna
Bodil Sørnes, Brønnøysund

60 år

40 år
Stig Angel Benjaminsen,
Brønnøysund

ønsker seg forslag
på flere ledertalenter fra Helgeland.
Årets Helt Sjef-jury
består av f.v.: Juryleder Leif Frode
Onarheim, Alf Inge
Stiansen, Simen
Staalnacke, Christina Nergaard og foran Birgit Skarstein
(Foto: Nils F.
Wisløff)
fagorganisasjonen Lederne står
bak prisen.
Bare to nominert fra Nordland
Nesten halvparten av de nominerte kandidatene kommer fra Østlandet og flest er fra Oslo.
– Vi ønsker å øke interessen for
lederskap blant unge basert på
norske verdier og oppfordrer folk
i Mosjøen og ellers på Helgeland
til å nominere ungdom de kjenner, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.
I Helt sjef-juryen sitter tidligere
NHO-president Leif Frode Onarheim, Paralympics-utøver Birgit
Skarstein, motegründer Simen

Staalnacke og Christina Nergaard
i JobbUnder18.

Skeptiske i nord
Det er befolkningen nord i landet
som er mest skeptisk til dagens
ungdom. 45 prosent mener ungdom i dag er latere enn før. Det er
6 prosent over landsgjennomsnittet og 8 prosent over Oslo, som er
mest positive til dagens unge. Initiativtakerne bak Helt sjef tror
ungdom er bedre enn sitt rykte.
– I fjor mottok Helt sjef-prisen
400 nominasjoner på arbeidsomme ledertalenter, 15 av disse
var fra Nordland. Vår erfaring er

at norsk ungdom jobber hardt,
sier Margaret Brusletto, kommunikasjons- og personaldirektør i
McDonald’s.
Vinneren av Helt sjef får
10.000 kroner, egen ledercoach
og en inspirasjonsreise. I 2013 var
det den 24-årige bakerigründeren
fra Dokka, Kim Røbergshagen,
som gikk til topps.
– Fokuset er på «vanlig» ungdom. Man trenger ikke mastergrad, dress og slips for å vinne.
Det holder å ha guts og vise initiativ, sier Christina Fraas, prosjektansvarlig i ungdomsmagasinet
Spirit.

SKUESPILLERE: Her sitter selveste prinsen med eselørene, spilt av
Magne, midt mellom kongen Maria (t.v.) og dronningen Nadia.

SVAR VET DU DETTE
1. Jens Stoltenberg
2. Anders Fogh Rasmussen
3. H.C. Andersen
4. Oscar
5. Göteborg
6. Akvariefisk
7. Finland
8. Ca. 2,5 meter
9. Indianertelt
10. Folke Bernadotte

FULLT HUS: Publikumsoppslutningen var stor.

• sudoku

• knips
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Ole Agnar Andersen, Hattfjelldal
Helene Petrine Mathisen, Brasøy
Hilde Margrethe Sand,
Sandnessjøen
Ada Helen Thorvaldsen,
Leirfjord

Ifølge en ny Norstat-undersøkelse
mener 55 prosent i Nord-Norge at
dagens ungdom jobber mindre
enn foreldregenerasjonen, mens
nesten annenhver nordlending
mener ungdom må ta større lederansvar i samfunnet. Helt sjef-prisen etterlyser nå arbeidsom ungdom i Nordland som motbeviser
fordommene.
Helt sjef er en arbeidslivspris
for ungdom som viser arbeidsinnsats, engasjement og lederevner.
På én uke har juryen mottatt 150
forslag til kandidater, men få av
disse kommer fra Nordland.
– Målet er å løfte fram ungdom
som ønsker å bidra i arbeidslivet
og ta lederansvar. Vi har mottatt
mange gode nominasjoner men
savner kandidater fra Mosjøen,
sier tidligere NHO-president og
juryleder i Helt sjef, Leif Frode
Onarheim.

● aktuell i dag

Barna i Skaland naturbarnehage ble sterkt
inspirert etter et teaterbesøk på Kulturverkstedet.

HELT SJEF: Juryen

Mandag 12.05
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Kjære leser.

NAVNEDAG:

Hurra for vår
kjære Odin
Aanes Eivindsen som
fyller 1 år 12.
mai! Håper
dagen blir
like fantastisk som du
er. Kjempeglad i deg! Hilsen mamma, pappa
og Mali.

Halvar Rochmann Haldorsen.
Etter
lang nedtelling fyller endelig vår humørfylte og
herlige Halvar 5 år! Håper det blir ei
flott feiring og at du får en fin
dag! Vi er så uendelig glad i deg!
Klemmer fra Sondre, Vilde Lovise, pappa og mamma.
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På flukt i havgapet...

(Foto: Torild Wika)

Hva er du opptatt av nå?
– Stolpearbeidet i Mosåsen, som
vil pågå denne sommeren. Jeg vil
oppfordre privatpersoner og næringslivet om å kjøpe/sponse en
stolpe. De eller den som bidrar vil
få sitt navn på et skilt på stolpen,
ganske eksklusivt med andre ord.
Ellers kan jeg opplyse om at i
Mosåsen finnes 29 postkasser
med trimbøker plassert rundt omkring, som lag og foreninger bruker for å få folk i aktivitet. Det er
kjempeflott og enda finere blir det
når nye stolper vil lyse opp veien
inn til Mostjønna til høsten. Mosåsens Venner tar dessuten gjerne
imot flere venner.
Hvor trives du best på
Helgeland
– Hytta ved inngangen til Simskaret i Fiplingdal er mitt favorittsted. Der senker jeg skuldrene og
nyter livet til fulle.
Hva slags mat foretrekker du å
få servert?
– Gammeldagsmat som kjøttkaker i brun saus med ertestuing er
veldig godt. Dessuten er jeg veldig glad i pølser. Jeg har hatt mitt
virke ved salgslaget i mange år og
vet derfor at pølsene har ypperste
kvalitet.
Har du et godt helsetips?
– Vær i aktivitet. Turer i skog og
mark er bra for helsa.
Hva ville du gjort om du vant
en million i lotto?
– Da ville jeg nok støttet mine
barnebarn når de om noen år skal
til med studier.
Hva vil du helst ha som tvunderholdning?
– Naturprogrammer – og sport, og
da fortrinnsvis fotball.
Hvilken type musikk liker du?
– Favoritten min er Creedence,
men Beatles og Stones har også
en plass i hjerterota.
Hvem fortjener ei rose?
– Det gjør kjæresten min gjennom
alle år, Brith Anne.
Hvilken politisk sak opptar deg
mest nå?
– Samferdsel, som flyplass og E6.
At godstogene ikke har stopp i
Mosjøen synes jeg er en skandale,
men jeg har håp om at det kommer en endring der.
Hva synes du Helgeland Arbeiderblad burde skrive mer om?
– Jeg er fornøyd med lokalavisa.
Det er betryggende å ha ei lokalavis som skriver om saker som
angår oss i vår region.

