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Returadress:
Seskarö Hembygdsförening
Fridhemsvägen 16
953 94 SESKARÖ

Plats för adressetikett

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net

Öppettider Måndag-Torsdag kl. 12.00-16.00
Vi kan ha andra öppettider
mot bokning på tel 205 80

KALENDERN
26/2 Vinterglöd. Kl. 12.00
skolbarnen bygger snöskulpturer
utanför ICA.
14.00 Gammeldags kafferep,
Folkets hus. Upplevelser för öra,
öga och gom. Uppträdande med
överraskningar och ett
hejdundrande jättefikabord!
11/3 Mulligt & Gulligt samt Tyfon
Swede har försäljning på
Folkan.
22/3 Soppdag.
18/4 Musikkväll med Karl-Erik
Thörn & Trio.
19/4 Soppdag.
19/5 Modevisning och försäljning av
Mulligt & Gulligt.
1/4 Årsmöte kl. 18.00

Hembygdsföreningens styrelse 2011
Maud Videhult, ordf.
204 50
Saara Innala, kassör.
200 13
Sofia Söderholm, led.
205 44
Erika Medström, led.
212 42
Kerstin Johannessen, led.
201 31
Åsa Lindgren, led.
070-3972699
Anna-Karin Lindahl, led.
203 22
Elisabeth Harr, led.
203 07
Maj Söderholm, supp.
201 91
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Kolla oss på nätet!
Tyvärr är ju bilderna i Seskarö-Bladet i
svartvitt men ni kan se hela tidningen i FÄRG
på vår internetadress: www.seskaro.net
Ni kan också sända material, tex insändare till
mullan.westberg@telia.com eller till
peter@apelqvist.com
OBS! Alla föreningar på ön annonserar
gratis!
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Cirklar för PRO medlemmar Våren 2012
-Handarbetscirkel på onsdag kl:13.00.
-3 mars Cafelördag PRO 70 års Kalas.
-31 mars Cafelördag
-28 april Cafelördag
Tid kl:13.00 - 15.00 drop in.
-Gläntan på minnenas dörr.
-Matlagning och Vinkunskap för herrar.
-Vad är Homeopati.
-Vi lär oss mobiltelefon om intresse finns.
-Vi målar tillsammans om intresse finns.
Mötesdagar för medlemsmöten:

7 mars Konsumentfrågor.
Lär Dig mer om rättigheter.
4 april Information om äldreomsorgen.
Seija Rantanen och Elisabeth Horney.
2 maj medlemsmöte med soppa.
23 maj Morsdagskaffe.
Shoppingresa till Luleå i april månad.
Vi besöker PRO Förening Luleå.
Kyrkokonsert -tid meddelas senare.
Mer information på medlemsmöterna.
Se uppsatta anslag.
Hör av Er med egna förslag till studiecirklar,
eller själv vill leda en cirkel.
Alla cirklar är på Träffpunkten.
Sinikka Tel. 202 33

KÖPES
Önskar köpa en balkong.
Ann-Charlotte Bucht
070-2052005

Innebandy-kul!
Några dagar innan jul var det dags för jul-avslutning för de yngre innebandyspelarna. Barn och
ungdomar från de olika grupperna samlades för att fika, leka och spela “Tomte-bandy”.
Seskarö IF har fem innebandy grupper för barn och ungdomar, varav två nya har startats upp i januari.
Det är roligt att så många vill vara med och spela, och att vi har ledare som ställer upp.
Karolina Korpioja

Julmarknaden lockade många
säljare och besökare. Fler bilder
från detta och andra arrangemang från julen kan ni läsa
om i detta nummer.
En servicepunkt på Seskarö ?
Enkäten om en servicepunkt på
seskarö
är
klar
och
sammanställd. Läs mer om
detta på sidan två.
Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Att söka sina rötter

Bildarkivet

Här ser vi en vy över Aluddsvägen, stora stenen till
vänster och Förares byggnad till höger.
Leppiniemikajen med sågområdet på motsatt sida.

Seskaröborna vill ha en servicepunkt
- Ett resultat från enkäten på Seskarö av Seskaröborna -

Seskarö har deltagit i ett nationellt utvecklingsprojekt som
heter Lokala hållbara servicelösningar på landsbygden.
En servicelösning på Seskarö har varit att i samverkan med
Haparanda kommun skapa en servicepunkt på Seskarö.
För att undersöka om Seskaröborna vill ha en servicepunkt
och i så fall få veta vad den ska innehålla har Seskarö
Bensin och Service genomfört en enkätstudie på Seskarö
om hur samhälls- och kommersiellservice fungerar och vad
man skulle vilja ha. Frågor som rör trivsel och önskemål
om framtida utveckling på Seskarö har också tagits upp.
Antalet Seskaröbor som svarade på enkäten var stor vilket
visar att det finn ett brinnande intresse för att vara med och
arbeta för att Seskarö ska utvecklas. Många av de svarande
sa att man:
 vill ha en plats för att få både bred samhälls- och
kommersiell service såsom post och annan service
som bara för några år sedan fans på Seskarö.
 vill ha tillgång till modern teknik för inköp,
försäljning men också modern kommunikation.
 vill ha en förbättra hälsovård på Seskarö.
 då det gäller att bo och verka på Seskarö uttrycker
man stort värde av att den kommersiella servicen
bibehålls och utvecklas.
Tillgången till en busstrafik värt namnet till Haparanda är
ett starkt önskemål. Öborna anser att det är en
rättvisefråga. Ungdomar som inte har körkort kan aldrig
använda sig av det utbyte som finns i Haparanda eftersom
busstiderna inte passar. Eftersom man inte kan ta sig hem
på kvällarna kan ungdomarna inte stanna kvar och bada,
gå på bio, handla eller ta ett feriearbete i centrala
Haparanda.
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Är det någon som vet året? Elstolpar finns och de kom i
början av 30-talet. Cembratallen som nu är stor och ståtlig
syns inte till.

Enkätsvaren visar också på en stor idérikedom för att
utveckla Seskarö. Många idéer är lätt att genomföra medan
andra kräver mer omfattande planering och beslut om
investeringsmedel. Seskaröbornas kreativa förslag som
lämnats är en mycket intressant läsning för alla som är
engagerad i landsbygdsutveckling.
Ett försöksprojekt som har presenterats för Haparanda
Kommun. Diskussioner pågår om Haparandas möjligheter
att skapa en Servicepunkt på Seskarö. Ett försöksprojekt
om backas upp av organisationen Hela Sverige ska leva.
Läs mer om vad Seskaröborna säger om nu och i
framtiden
http://www.seskarobensin-service.se/

Äntligen skyltat!
I höstas kom alltså skylten, strax efter broöverfarten står
den och talar om att man befinner sig på Seskarö! Den har
även den finska översättningen. Bättre sent än aldrig! /sw

Släkten kan bli en intressant resa i historien om man
bestämmer sig för att börja släktforska. Själv är jag en
”rookie” i sammanhanget och började i höstas. Att
släktforska är ett riktigt detektivarbete, spännande och
tidskrävande. Men har man väl börjat så kan jag försäkra
er att det är väldigt svårt att sluta.
En som verkligen har legat i är Stefan Vennberg som
hållit på och släktforskat sedan 1983. I hans fall började
det med att hans mor gav honom en släktutredning från
mormor. Han hamnade på 1500-talet, hos fogden Stök och
slaget vid Stångebro. Till en början beställde han
mikrofilmer och satt på biblioteket och sökte men läste
även vad andra skrivit i ämnet. Sedan blev det även
kyrkböcker. Nu gör han också utredningar åt andra. Det
har ju blivit mycket lättare att söka i och med att
kyrkböckerna digitaliserats och finns tillgängliga på
diverse hemsidor. I dag kan man till och med söka gravar.
Stefan använder sig av ett dataprogram, som ges ut av
Haparanda-Torneå släktforskarförening. I programmet
lägger han det han hittar i sin forskning. Fram till i dag har
det blivit en stor databas som växer ju längre bak i tiden
han kommer.

Kvarnstenen, Kvarnbacken Seskarö
Är ett exempel på vad man kan hitta när man går i
sina förfäders fotspår. I kyrkböckerna ser man att ofta
att förfäderna stannade på samma plats i
generationer, yrken gick ofta i arv. I slutet av 1700talet började även en arbetskraftsinvandring från
andra länder.

Foto: S.Vennberg.

Släktingar från Amerika
Även Maud Videhult har blivit en inbiten släktforskare.
Hennes intresse började när hon hittade släktnamnet
Norman i en skrift om Sandskär. Hon gick med i
Haparanda-Torneå släktforskarförening där även Stefan är
medlem. Snart fick hon fram att hennes morfars mors
halvbror emigrerade till Amerika. Det visade sig att släkten
i USA som är stor hade sökt efter sina rötter i Tornedalen i
över tio år. Maud fick kontakt med dem och kunde hjälpa
den med en mängd information om släkten som är kvar i
Sverige. Under sommaren 2011 kom elva släktingar över
från Amerika och reste tillsammans med Maud i
Tornedalen. Bland annat så besökte dom vårt traditionella
midsommarfirande på Seskarö vilket uppskattades
väldeliga. Just nu planerar man för en stor släktträff i
Amerika 2013. Maud arbetar nu med att få med så många
av hennes kusiner som möjligt som finns runt om i Europa,
för att få dem att följa med på resan. Här har
släktforskningen verkligen gett ringar på vattnet.
Själv tog jag ett abonnemang på Ancestry som är en
hemsida för släktforskning mest för att jag var nyfiken och
för att söka på min mans släktingar. Men jag lyckades inte
hitta något just då så jag sökte på min farmors sida och
döm om min förvåning när jag hittade rötter i Böhmen.
Hennes farmors farmors far var glasblåsare och kom från
en anrik glasblåsarsläkt som hette Grundel. De kom till
Västergötland i början på 1800-talet, först till Årnäs
glasbruk och senare Bromö glasbruk. Har nu även hittat
mycket mer bland annat på släkten här uppe.
- Stefan hur går man tillväga om man vill börja med
släktforskning?
Har man tillgång till dator kan man börja med att besöka
någon av hemsidorna t ex anbytarforum, www.rotter.se ,
Sveriges
släktforskarförbund,
www.genealogi.se
,
www.ancestry.se , du kan också ta kontakt med Haparanda
-Torneå släktforskarförening, via Maud Videhult och
Stefan Vennberg.

Exempel på utdrag ur kyrkbok. Tiveden 1781

Har man inte dator kan man besöka biblioteket, gå med i
en släktforskarförening, låna böcker om ämnet eller gå
en studiecirkel.
Under våren kommer Maud, Stefan och Susanne
undersöka om det finns intresse av att starta en
studiecirkel om släktforskning på Seskarö. Träffpunkten
har tillgång till fibernät.
/sw
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Framtagning av utvecklingsprogram för
utveckling av sjöturismen i Haparanda
Skärgård

Minnen från gamla Fridhem på Seskarö

Haparanda har idag en kraftig expansion inom handeln.
Man talar om i utredningar att tillväxten har varit 800 %
under de senaste fem åren. Det har mångt och mycket
alltså skett inom handeln där de stora kedjorna har tagit
den allra största delen.
I kommunen har det startats upp aktivteter för att
förstärka effekten av den ökande handeln. Önskvärt är
att tillströmningen av kunder till handeln ger spinoff
effekter och ekonomisk tillväxt inom andra näringar och
företagande.
Viktigt är också att kunna marknadsföra Haparanda
kommun på ett attraktivt sätt så att man söker sig hit för
bl a vistelse i vår vackra natur, besöka allehanda
kulturarrangemang, genomföra konferenser i området
och inte minst uppleva olika turistiska aktiviteter
Idag finns utredningar som visar på brister men också
möjliga satsningar i Haparanda skärgård för att skapa en
ökad utveckling av turismnäringen. Olika ansatser pekas
ut och förutsättningar för få en bättre tillgänglighet till
Haparanda skärgård anges.
Genomförande
Seskarö Bensin och Service har fått projektmedel
från Fiskeområde Tornedalen med Haparanda skärgård
för att arbeta fram ett utvecklingsprogram som kan skapa
möjligheter
för
en
ökad
turism.
Detta
utvecklingsprogram kan ses som förutsättningar för en
öka skärgårdsturism och för att intressera besökare att
vistas i skärgården.
Ett utvecklingsprogram sammanställs för närvarande
och kommer att presenteras i mars 2012. Programmet
har inriktat sig på följande områden:
 Upprustning av befintliga hamnar och kajer
Kajer är i behov av restaurering. Detta projekt ska
undersöka
investeringsbehovet
för
en
grundläggande restaurering samt inleda arbetet för
en finansiering.
 Småbåtshamn/ar på Seskarö
Undersöka förutsättningarna och skissa på en
småbåtshamn och ett ev Marina center vid Sandvik i
anslutning till sågverket på Seskarö. En grov
kostnadskalkyl kan ev också tas fram.
 Ökad tillgänglighet till skärgården.
För att turister ska kunna vistas ute i skärgården
krävs en ökad tillgång till stugor. Turister som inte
har tillgång till egen båt måste kunna få transporter.
En kartläggning över tillgängliga skärgårdsstugor,
båthus
etc.
dess
standard
ska
göras.
Transportmöjligheter i skärgården ska utredas.
 Kulturmiljöer
För att turister sa söka sig till Haparanda skärgård
krävs att olika kulturmiljöer lyfts fram,
marknadsförs och görs tillgängliga. Förslag på
satsningar ska presenteras.
– Vår ambition är att öppna upp möjligheterna för fler
människor att komma i kontakt med vår vackra skärgård.
Sjöturismen i Haparanda skärgård behöver utvecklas.
Möjligheterna finns hos oss, säger Sten-Inge Videhult
som är ordförande i föreningen och projektledare.

Melodi: Lyckliga gatan.
Borta är Fridhems gråa baracker,
borta är stojet, glammet och skratten.
Rivna är gamla källaretaken
där ungarna revo sönder byxbaken.
Refr: Nu finns det bara glada minnen kvar,
från flydda barn- å ungdomsdar.
Fattiga var vi, de var vi alla,
ändå försökte vi sjunga och tralla.
Vi var ju unga och lätta till sinnet,
när man blir gammal finns bara minnet.
Refr.
Ungarna lekte på vedbovinden,
Antonssons pålle beta vid grinden.
Björkar det hade vi stora och fina,
men dom räkna Pekka Styrman som sina,
så nu finns bara stubbar kvar,
Som ”minnen från forna dar”.
Refr.
Vi hade vackert ute i viken,
stenen finns kvar där vi rensade siken.
Löshästar hade vi vackra och många,
pojkar och gubbar försökte dem fånga.
Refr.
Fritidsproblem hade vi inga,
då var det bara att kuta och springa
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Dikten är skriven av Edla Holmberg, Seskaröbo som
bott i de grå barackerna (bolagshusen) på Fridhem
innan de revs.

Seskarö Bensin och Service
ska genomföra nya
investeringar
Nya bensinpumpar
med kortautomat ska investeras

Nu ska vi gå vidare och utveckla
intäkterna i verksamheten. För att göra det
behöver vi investera i en anläggning för
att sälja bränsle dygnet runt. En ny pump
för 95 oktanig bensin och diesel ska
ersätta de tre som vi har och som krånglat
en del. Vi kommer också att köpa en
betalkortspelare. Investeringen ska vara
gjord under våren 2012.
Köket och vår
matservering ska utvecklas.

Vi ska även bygga ut köket så att vi kan
bredda vårt sortiment av serverad mat.
Redan nu har vår lunchservering vuxit i
samband med att Seskarö Sågen kommit
igång. Men vi jobbar provisoriskt och
behöver utveckla vårt kök. Egen lagad
pizza är en produkt som vi räknar med att
kunna servera under våren. Kanske vi kan
genom investeringen också kunna få
tillstånd att sälja vin och öl till maten.
Finansiering
Vi har fått beslut om ekonomiskt stöd
från Länsstyrelsen för vår satsning. Vi har
kring årsskiftet gått ut till våra

med vatthink och slaskhink å ungarna fånga,
när det blev bråk för de var ju så många.
Refr.
Borta är kasen, planen och dassen,
Borta är höet ifrån lärftmadrassen.
Loppor å lus ser man ej mera springa,
dom fick Hugo Välivaara att försvinna.
Refr.
Nu barnen är skingrade runt hela Sverige,
nerifrån Skåne upp till Malmberge´.
Arbetslösheten drev dem på drift,
en del går på dagtid andra går skift.
Refr.

andelsägare med en önskan om medel för
att vi ska finansiera investeringen (min
300 kr per andelsägare). Har fått ett bra
gensvar
med
bra
insatser
från
andelsägare. Vill dock att fler går in med
en liten ekonomisk insats. Ett kooperativ
som ägs gemensamt av oss Seskaröbor,
stugägare och stödmedlemmar har svårt
att få banklån från våra traditionella
affärsbanker.
För att genomföra investeringen är det
viktigt att vi själv satsar pengar på vår
kiosk. Vi räknar även med att många ska
lägga ner ett antal frivilliga timmar i
byggnationen.
Styrelsen för Seskarö Bensin och Service
gm / Sten-Inge Videhult (Ordf.)

Musikkväll på
Folkets hus
Karl-Erik Thörn & Trio
Underhåller den 18/4 kl.
19.00
Inträde: 150 kr.

Seskaröboken
Där har man bildat en redaktionskommitté med Maud Videhult,
Hans Fält och Bengt Löthberg. De
har haft två möten hittills och har
börjat titta på det digra material
som finns. Vi återkommer senare
med mera information när de satt
sig in i materialet och bestämt hur
man ska gå vidare./sw

Julgransplundring på
Folkan
Lördagen den 14:e januari var det
dags för den traditionsenliga julgransplundringen på Folkets hus.
Arrangemanget var välbesökt och
uppskattat av både stora och små.
Orkestern spelade, man fikade,
köpte lotter och runt granen var
ringlekarna i full gång. Även detta
år, hittade Tomten till Folkan, och
han delade ut fina godispåsar till
alla de förväntansfulla barnen.
Karolina Korpioja
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Julgranständning

Julmarknaden i Folkets Hus

Traditionell första advent trots ruskväder.
Så var den här. Advent, Adventus, Julens ankomst.
Alla bjuds på glögg och pepparkakor av Hembygdsföreningen.
Kanske inte den väderlek som alla adventsfirare vill ha, fem grader
varmt, storm och regn. Vanligtvis är marken vit, men så inte i
år...........

Mingel och inköp på Folkan inför julen.
Hemvävt, snickrat, virkat, kokat, bakat m
m, med andra ord lite av det mesta och
något för alla. Lotterier på bland annat
skinka,
löjrom
och
blomstergrupp.
Naturligtvis fanns möjlighet till en fikapaus
med hembakt bröd.

Sinikka

Här ser vi hembygdsföreningens bord med kransar och årets almanackor
som den här gången innehöll drygt ett dussin av modiga damer från
Seskarö ur alla åldersgrupper.

Seskarö IF informerar:

Marita Eliasson har startat Öhäxan, på
försäljningsbordet stod bland annat tvålar
och salvor allt med naturligt innehåll, typ
tjära och ringblommor. Dessutom fanns
kort, konst och blomsterarrangemang till
försäljning. /sw

Medlemsavgifter för 2012:
Barn och pensionärer: 30 kr
Vuxna stödmedl. och aktiva ungdomar (upp till 18 år): 60 kr
Tävlande och aktiva vuxna (deltar i aktiviteter): 200 kr
Obs! Nyhet:
"Maxfamilj" 150 kr för alla barn i familjen (upp till 18 år)
(alla noteras som enskilda medlemmar)
Info och inbetalningsavi finns snart i din brevlåda.
Välkommen att delta i våra aktiviteter!
Lista för alla aktiviteter finns på idrottsplan och kiosken.
SKIDKUL STARTAR I FEBRUARI - håll utkik efter anslag!

De vackraste julsångerna i församlingshemmet
Den 14 december 2011, Lounatuuli-kören och Seskarö barnkör underhöll under ledning av Eila Toikka.
Ögonen tårades när barnkören sjöng alla vackra julsånger och lyckades överrösta alla andra!
Barnkören framförde ett stämningsfullt Luciatåg.
Eva Söderbacka läste Juldikten skriven av Helena Viertola.
Sinikka

Gammeldags kafferep!
Tanten har fått en renässans, så även kafferepet. Det är inne med sju
sorters kakor igen och många kaféer och föreningar serverar nu
dessa lite bortglömda bakverk. Utöver kakorna kan man även ha
vetebröd och mjuka kakor samt tårtor för de avancerade. Man kan
väl säga att ursprungligen var kafferepet en social sammankomst där
man träffades för att prata och skvallra lite, ofta var det kvinnor som
samlades. Antingen som knytkalas eller så turades man om att baka
till dessa.
Nu har turen kommit till Seskarö och hembygdsföreningen bjuder
in alla till ett kafferep den 26 februari i samband med
kulturveckan ”Vinterglöd”. Det blir alltså ett gammeldags
kafferep med smått och gott för öga, öra och gom! Vid bakbordet
står Mats Lindelöf som ska baka alla sju sorterna. Hans bullar är ju
välkända och nu lär väl även kakorna gå åt som smör! Kom och
smaka, lyssna och konversera på Folkets hus klockan 14.00 önskar
hembygdsföreningen. //sw

Dikt om ORD

av okänd

ORD .... kan vara så mycket
likna det vackraste smycket
ORD .... kan också minnas
såsom fula,
borde ej finnas
ORD .... kan göra mycket illa
likt tjuven i din villa
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ORD .... kan få oss att gråta
ögon tåras våta
ORD .... kan göra oss glada
utav någon med kul svada
ORD .... påverkar vad vi känner
goda ORD .... från kära vänner
onda ORD .... från några andra
vilka oss vill klandra.
Sinikka
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