
62 Snefrid Møllersen 
Kirkenes 

62 Jan Olsen 
Tårnet i Jarfjord   

57 Reidulf Ervik  
Vardø 

52 Leif Magne Johansen 
Mehamn

48 Tatiana Klimenko  
Vadsø  

44 Lillian Enoksen  
Vardø 

39 Kent Are Esbensen 
Vardø 

29 Cecilie Ballari 
Rustefjelbma 

28 Renate Wigelius 
Mikalsen 
Vestre Jakobselv 
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i dag

Send gjerne hilsninger og bursdags bilder 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.

Onsdag 14. mai:
Navnedag har Kristian, Kristen og Karsten. Kristian er fra
gresk-latin og henspiller på «Kristus-tilhenger, kristen». 

Kristen er en nordisk form, mens Karsten er lavtysk form
av Kristian.

Goethe har sagt:
Den som bærer over med mine feil er min
herre, selv om han er min tjener.

Fristen for forslag på prisvin-
nere som deles ut av Finn-
mark fylkeskommune er ut-
satt til 19. mai. Kandidater
som har gjort en ekstra inn-
sats for bolyst, trafikksikker-
het, folkehelse, kultur, eller
som bør bli årets lærling, kan
få 30.000 kroner.

–Vi utsetter fristen ei uke.
Vi har fått noen tilbakemel-
dinger på teknisk krøll med
det nye nettskjemaet på
ffk.no. For å sikre oss at alle
får komme med sine forslag,
får de nå mer tid til å sende de
inn, sier kommunikasjonssjef

i Finnmark fylkeskommune,
Trond Magne Henriksen.

Finnmark fylkeskommune
har i mange år delt ut priser til
personer, lag og foreninger
eller organisasjoner som har
lagt ned en stor innsats på uli-
ke samfunnsområder. Prisene
er på 30.000 kroner og et
kunstverk til hver. Utdelinga
finner sted under fylkesting-
ets samling i oktober i Vad-
sø.

Alle kan komme med for-
slag på kandidater til de fem
prisene. Det er viktig å få med
begrunnelse og en oversikt

over hva kandidatene har
gjort, og i år er det laget et
skjema for forslagene på
ffk.no
Prisene som deles ut er:
• Bolystprisen
• Trafikksikkerhetsprisen
• Folkehelseprisen
• Fylkeskulturprisen
• Årets lærling

«De ville bak fjellet» fikk
bolystprisen i fjor for sin inn-
sats for Dyfjord-samfunnet.
Sjekk og kunstverk ble delt ut
av fylkesråd Grethe Ernø Jo-
hansen (bildet)
Foto: Harald Hereide, FFK

Utsetter fristen for pris-forslag
I følge en ny Norstat-under-
søkelse mener 55 prosent i
Nord-Norge at dagens ung-
dom jobber mindre enn forel-
dregenerasjonen, mens nes-
ten annenhver nordlending
sier ungdom må ta større le-
deransvar i samfunnet. 

Kampanjen Helt sjef-pri-
sen etterlyser nå arbeidsom
finnmarksungdom som mot-
beviser fordommene.

Helt sjef er en arbeidslivs-
pris for ungdom som viser ar-
beidsinnsats, engasjement og
lederevner. På én uke har ju-
ryen mottatt 150 forslag til
kandidater, men få av disse
kommer fra Finnmark.

– Målet er å løfte frem ung-
dom som ønsker å bidra i ar-

beidslivet og ta lederansvar.
Vi har mottatt mange gode
nominasjoner, men savner
kandidater fra Vadsø, sier tid-
ligere NHO-president og ju-
ryleder i Helt sjef, Leif Frode
Onarheim.

Vinneren kåres i Oslo i
juni, der arbeids- og sosial-
minister Robert Eriksson
også deltar. Ungdomsmaga-
sinet Spirit, restaurantkjeden
McDonald’s og fagorganisa-
sjonen Lederne står bak pri-
sen. 

Nesten halvparten av de
nominerte kandidatene kom-
mer fra Østlandet og flest 
er fra Oslo. Fra Finnmark er
det kun nominert fire kandi-
dater. 

I Helt sjef-juryen sitter tid-
ligere NHO-president Leif
Frode Onarheim, Paralym-
pics-utøver Birgit Skarstein,
motegründer Simen Staal-
nacke og Christina Nergaard i
JobbUnder18 (bildet).

Vinneren av Helt sjef får
10.000 kroner, egen lederco-
ach og en inspirasjonsreise. I
2013 var det den 24-årige ba-
kerigründeren 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 Christi-
na Fraas, prosjektansvarlig i
ungdomsmagasinet Spirit.

Etterlyser fylkets ledertalenter

3Petra Wilhelmiina Jo-
hansen Anttila blir
hele tre år i dag. 

Vi gratulerer jenta vår
masse med dagen, og hå-
per bursdagen blir super. 

Stor bursdagsklem fra
mamma og pappa.

3Hipp-hurra for glad-
jenta Petra Johansen
Anttila som blir tre år i

dag, onsdag 14. mai. 
Bursdagsklemmer fra

hele familien, og ikke minst
fra søskenbarna som gleder
seg til bursdagsselskap.

50Naomi og Kaia sender en stor bursdagsklem til
Guffen (Ronny Schjelderup)  som fylte femti år
12. mai. Hipp-hurra for deg, ønsker deg en strå-

lende dag! Vi gleder oss til å feire med BBQ og gaver når du
kommer i juni.

dagens tegning

Denne tegninga (et tjuetall?) er laget av Pujo Raj som går i klasse 4a på Melkevarden skole i
Vadsø.
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været været tempen

flo og fjære

hurtigruta

For oppdatert værvarsel
se www.finnmarken.no

Hammerfest

TROMS

FINNMARK

Værspalten er levert av: Værdata levert av:

Vardø

Tana bru

Varangerbotn

Vadsø

Alta

Karasjok

Kautokeino

Kirkenes
Lakselv

Honningsvåg
Kjøllefjord BåtsfjordBerlevåg

Mehamn
VÆR/VIND/TEMP. kl 12.00

VÆRET I MORGEN

VÆRET DE NESTE FEM DAGER NATT/DAG-TEMP.

Ganske sikkert*

Noe usikkert

Usikkert

Ned:Opp:Sola
VADSØ
KIRKENES
VARDØ
BÅTSFJORD

FINNMARK I GÅR

VÅTEST

VARMEST KALDEST

MEST VIND

VADSØ

KIRKENES

TANA BRU

VARDØ

BÅTSFJORD

BERLEVÅG

MEHAMN

KJØLLEFJORD

*Mer om sannsynlighets-
varselet: http://www.yr.no
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Midnatts- Midnatts-

Alta Lufthavn
0.3

Berlevåg Lufthavn
10.9

Sihccajavri
°C

mm

°C

m/s

-0.1
Karasjok - Markann-
5.4

I går klokken 14.00
Vardø....................................5  grader
Vadsø ..................................3  grader
Kirkenes ..............................4  grader
Tana bru ..............................5  grader
Berlevåg ..............................3  grader
Karasjok ..............................4  grader
Alta........................................3  grader
Hammerfest ......................2  grader
Skibotn ................................3  grader
Tromsø ................................1  grader
Oslo ....................................14  grader
Ivalo ......................................4  grader
Rovaniemi ..........................7  grader
Oulu......................................9  grader
Luleå ..................................12  grader

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

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.

Nordvestlig frisk bris, på kys-
ten av og til liten kuling. En-
kelte snøbyger, vesentlig i
ytre strøk i vest og i nord. Litt
sol.

Nordgående hurtigrute fra Kjølle-
fjord i dag: MS «NORDLYS»

Sydgående hurtigrute fra Kirkenes
i dag: MS «MIDNATSOL»

Nordgående hurtigrute fra Kjølle-
fjord i morgen: MS «NORDKAPP»

Sydgående hurtigrute fra Kirkenes
i morgen: MS «NORDLYS»
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Harry Johansen etablerte Go-
vas Film & Mediaproduksjon
AS i 2011, og har gått fra still-
fotograf til å bli en meget ha-
bil filmfotograf med flere fil-
mer på samvittigheten.

Nå blir Johansen en del av
Hermetikken Næringshage i
Vadsø

Første filmen hans var
«Kasta på land», den andre
var «De gode hjelperan»,
begge filmene gikk på NRK
og var i samarbeid med Torill
Olsen i Formidlingskraft AS.
I tillegg til egne dokumenta-
rer jobber han som fotograf
for to andre dokumentarer
som sannsynligvis havner på
NRK i løpet av året. Den tre-
dje filmen er Johansen alene
om, den har fått navnet «Far-
gene og livet» og har premi-
ere 28.  august i år. 

– Du må få med at jeg kjø-
per musikk fra Hermetikken-
bedriften til Harald Devold,
Studio Neiden, det betyr at
jeg allerede samarbeider med
miljøet, sier Johansen.

– Fordeler med å være med
i Hermetikken-miljøet er at
jeg får muligheten til å være
med i et nettverk, at det gir
muligheter for gjensidig sam-
arbeid, nye oppdrag og flere
kunder, sier Johansen.

Til daglig sitter han på sitt
godt utstyrte kontor i Torhop,
Tana, der han også bor og dri-
ver som småbruker på si.

– Det er viktig å ha ro til å
jobbe med film, men det kan
også bli for stille iblant. Da er
det greit å vite at Hermetik-
ken bare er halvannen times
kjøring østover. Der er be-
drifter som er beslektet med
min, det er ikke bare en vanlig
næringshage, det er en kultur-
næringshage, sier filmskape-
ren fra Torhop.

Mette Westlie, daglig leder

i Hermetikken Næringshage,
sier at historiefortellere som
Harry Johansen er svært vik-
tig for miljøet.

– Historiefortelling gjenn-
om film er helt spesielt kom-
petansefelt, og film er et ef-
fektfullt medium. Harry har
en kunnskap som er spen-
nende og relevant for de an-
dre bedriftene i Hermetikken,
sier hun og tilføyer at Herm-
etikken ønsker å være et regi-
onssenter for kulturnærings-
bedrifter.

Foto: Knut Åserud

Johansen inn i Hermetikken
Vadsørussen får sextips fra
hverandres foreldre, stripper
for styret og løper naken over
brua. Alt for å sikre knuter å
henge i lua. På finnmarken.no
ligger en video som doku-
menterer alle de kleineste for-
søkene på å få små heders-
symboler å knyte i lua. Video
av russ som døpes i alkohol
og har vannkrig mot barn lig-
ger også ute.

Kleine 
knuter

dagens quiz
1. Hva husker vi Jens Chr.
Hauge (1915-2006) særlig
for?
2. Hvor mange kort er det i en
vanlig kortstokk?
3. I hvilken idrett var Floyd
Patterson og Sonny Liston
kjente?
4. Hva er en urpremiere?
5. Hvor mange ganger i uken
kommer dagsavisen Aften-
posten ut?
6. Hvilket annet navn kjenner
vi bajonettplanten under?
7. I hvilket fylke renner
Glomma ut?
8. Hva er egentlig Spelle-
mannprisen?
9. Under hvilket navn kjenner
vi landet al-Jumhuriyah al-
Lubnaniyah?
10. Hva er et norsk ord for
anoreksi?

Svar:
1. Motstandsmann under an-
nen verdenskrig
2. 52
3. Boksing
4. At et teaterstykke spilles
for første gang
5. Alle 7 dagene
6. «Svigermors tunge»
7. Østfold
8. Den norske platebransjens
årlige prisutdeling
9. Libanon
10. Spiseforstyrrelse

Som stryker
deg kjærlig
Å få et delaktig smil
Ikke det pliktomsorgsmilet
Som er ovenfra og ned
Det husker du hele livet

En som forstår
At du har det vanskelig
Og ikke overfladisk
Spiller så hellig

Som vet som skal til
For å komme opp fra 
rennesteinen
Som ikke spiller snill
Men stryker deg kjærlig 
på luggen

Det er år og dag siden
Du møtte en sånn sist
Det har gjort deg
Både sint og trist

Sten Erling Mikkola

KJÆRE 
ABONNENT!
Hjelp våre avisbud med å 
finne DIN postkasse 
ved å merke den 
tydelig med navn og 
adresse


