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Kiosken öppnad!

Sten-Inge Videhult meddelar att nu är allt klart för att öppna kiosken! Läs mer på sid. 3 samt 4.
Foto: Jason

Välbesökt
Valborg
på Seskarö
Trots lite regn och risk för
dåligt väder så marscherade Seskaröborna man och
kvinna ur huset för att fira
Valborgsmässoafton.
Lotterier och brödförsäljning mm lockade. För att
inte tala om korvgrillning
och få lyssna till vårsånger
för att fira vårens ankomst.
Se mera på sid. 7
Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Hembygdsföreningen informerar
Inför sommaren kommer vi att påbörja arbetet med att plantera en häck av rönn runt gården på Folkets Hus. Det är Roland Harr från trädgårdsgruppen som kommer att vara
”arbetsledare” för det projektet. Vi behöver få en trevligare
utemiljö för våra besökare men också för oss själva. Mjölkpall skall byggas och vi får hjälp av Konstnärsklubben med
en Cafe-skylt som kommer att stå vid vägen. Ett samarbete
med Skolan och konstnärsklubben har inletts. Resultat av
det kommer vi att visas upp under hösten.
Styrelsen har nu enats om ett namn på vårt cafe. Invigning
och med namn avslöjandet kommer att ske i juni månad.
Aktiviteter i sommar: Bildutställningen på övre plan,
Midsommarfest, Seskarödagen, Konstnärsklubben ställer ut,
Konstnären med rötterna på Seskarö Marianne Tarkkonen
ställer ut sin tavlor, Pubkväll i annan form.
Som många säkert har sett så är behovet av att renovera
Folkets Hus utvändigt mycket stort. En bidragsansökan är
skickad till Länsstyrelsen. Beslut kommer att tas under våren 2011. Bidraget bygger på ideell arbetskraft. Så vi hoppas på ”man ur huse” när det är dags. Vi kommer att behöva
många händer och fötter. Seskarö Folkets Hus är ett av landets mest bevarade enligt Folkets Hus föreningen.
Med hopp om en solig och varm sommar,
Styrelsen

Utse årets Elof-Stipendiat
Elof Anundi, en välkänd Seskaröbo donerade pengar till
Seskarö IF för utdelningen av ett stipendium. Stipendiet är
en minnesgåva som tilldelas en person som utfört en god
idrotts- och/eller ledargärning i Seskarö IF.
Vi vill ha förslag på person som ska få 2010 års minnesgåva. Utdelningen sker lördag den 3 juli i samband med
Seskarö IF:s anordnade Elof-middag. Kostnad för middagen är 100 kr per kuvert.
Förslag på kandidat och/eller anmälan till middag ska
göras till Fia Hautalampi på tel. 070-3519551 eller fia.
hautalampi@telia.com senast den 26 juni.

Seskarö Hembygdsförening
har hållit årsmöte
Söndag den 28 mars höll Seskarö Hembygdsförening sitt
årsmöte i sina lokaler på Folkets Hus. Årsmötet hade samlat
ca 30 medlemmar. Ordförande föredrog föreningens verksamhetsberättelse som visade på hembygdsförening som under 2009 haft en mycket rik och omväxlande verksamhet
med många olika aktiviteter som engagerat både unga och
gamla Seskarö bor. Utöver verksamhetsberättelsen genomfördes sedvanlig årsmöteshandlingar där bl a föreningens
resultat och balansräkning presenterades.
Att leda Hembygdsföreningen verksamhet under 2010
valdes: Ann-Charlotte Bucht ordf., Saara Innala kassör, Erika Medström, Nadja Sandström, Sofia Söderholm, Kerstin
Johannesen
Maj Söderholm suppl. samt Anna Karin Lindahl suppl.
Årsmötet avslutades med kaffe och smörgåstårta.
/Sten-Inge Videhult
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Seskarö IF har haft sitt 42:a årsmöte
I mitten av mars höll Seskarö IF årsmöte på klubbhuset på
Idrottsplan. Ca 10 % av klubbens totala medlemmar på 350
medlemmar besökt årsmötet. Sedvanlig årsmöteshandlingar
genomfördes. Verksamhetsrapporter gicks igenom liksom
föreningens resultat och balansräkning.
Att leda föreningens verksamhet under 2010 valdes: Tore
Svedlund ordf., Tomas Högström kassör, Fia Hautalampi,
Karolina Korpioja, Ingemar Sandström, Sten-Inge Videhult
och Mats Lindström.
Att leda sektionerna utsågs: Ingemar Sandström, orientering, Sten-Inge Videhult, fotboll, Magnus Lundbäck, motion,
Rut Österberg, boulesektionen, Karolina Korpioja, barn
och ungdomssektion.

SIF informerar:
Nu är det dags för årets FOTBOLLSSKOLA.
Plats:
Seskarö Idrottsplan (Gräsplan)
Datum:
Måndag den 21 juni - Torsdag den 24 juni
Tid:
10.00 - 14.00
Ålder:
7 - 14 år
Mat: Vi bjuder på lunch varje dag. Man kan gärna ta med
sig en frukt om man blir sugen innan mat serveras.
Pris: 350 kr/st. Är flera barn anmälda från samma familj
kostar barn nr 2. 200 kr, barn nr 3. 150 kr.
Deltagarna får en egen boll, vattenflaska och en tröja.
Anmälan: SESKARÖ IF Allévägen 953 94 Seskarö
Anmälan kan med fördel göras på mail: sten-inge.
videhult@telia.com

Tel. 0922-20450 eller 070-5957370
VÄLKOMMEN till några fina fotbollsdagar tillsammans
med oss på Seskarö IF.
Ps. I år har vi lite överraskningar på ledarsidan!

Boka in
Seskarö Dagen

den 4 juli, kl. 12.00 – 16.00
Program kommer senare
på vår hemsida: seskaro.net/
anslagstavlorna
Arr: Seskarö Hembygdsförening

Några av deltagarna på Hembygdsföreningens årsmöte.
Foto: Sinikka
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Bensin och servicemöte
Onsdagen den 31 mars 2010 hölls Extra
Föreningsstämma med Seskarö Bensin
och Service på Folkets Hus.
Roland Harr välkomnade vid dörren
och registrerade 32 besökande.
Därefter tog Sten-Inge Videhult till
orda och hälsade alla närvarande välkomna samt presenterade allmän information om syftet med stämman.
Mikael Eliasson, verksamhetsansvarig
för Övrebygdens Intresseförening i Vitvattnet var inbjuden att föreläsa och berätta om hur de startat och utvecklat sin
nu 14-åriga verksamhet. Vilket gav oss
mycket användbar information och bra
råd inför starten av den service på ön,
som förväntas komma igång så snart alla
förberedelserna blivit klara. Han förmedlade en mycket positiv bild av människors samarbete och möjligheter att utveckla sin bygd.
Efter kaffepaus i lilla salen återgick vi
till dagordningen.
Valberedningen bestående av Roland
Harr, Lena Videhult, Maj Söderholm och
Rut Svedlund hade tydligen gjort ett gott
arbete, eftersom alla personer som blivit
föreslagna blev godkända av stämman.
Ordförande under Stämman var Clas
Thyni och sekreterare Rut Svedlund. Justerare: Sara Innala och Anders Lindahl.
Personer som valdes till styrelseledamöter: Sten-Inge Videhult ordförande
under 1 år. Övriga Ledamöter: Erika
Medström 1 år, Kurt Fors 2 år, Maud
Videhult 2 år, Anna-Karin Lindahl 1 år,

Intresset är stort för att starta ett eget kooperativ här på Seskarö.
Stefan Wennberg 1 år, Carina Tammilahti 1 år, Åsa Hansson suppleant 1 år,
Sofia Söderholm suppleant 1 år.
Revisorer: Kari Pessa ordinarie, Clas
Thyni suppleant.
Stadgarna genomgicks, reviderades
och godkändes. Dessa kan erhållas av
Sten-Inge, som valdes till Föreningens
ordförande. Intresserade kan meddela sin
E-mailadress till Sten-Inge och får då
information om föreningens fortlöpande
arbete.
Övrig information togs efter att mötet
hållits. Investeringskostnader, insatser,
kostnadskalkyl och ansökningar om medel mm presenterades. Några personer
har kontaktats för tex skötsel av värmepump, reparationer, målning och städ-

ning. Stödgrupp finns också ifråga om
utemiljön kring kiosken. Diskussion
kring olika frågor om lösningar ang den
viktiga bensinfrågan, kioskens funktion,
försäljning och verksamhet pågick ett
längre tag, där också dagens föredragshållare gav tips innan han avvek.
Engagerade personer med idéer emottages tacksamt. Kontakta någon i styrelsen.
Kl 21.00 samlades den nyvalda styrelsen för konstituerande mötesstämma. Vi
önskar alla den valda styrelsen all
Lycka i sitt viktiga arbete för Seskarös
bästa!
Rut Svedlund
Ingemar Janson, Foto
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Bensinmacken
öppnades DEN 29 MAJ!
I skrivande stund har vi den 17;e
maj. Just nu pågår ett intensivt arbete
med att färdigställa lokalen, inköpa
varor, service av bensinpumpar och
en mängd annat arbete. Det mesta
sker och har skett på ideell basis.
Medlemmar har lagt ner arbetskvällar och lördagar för att vi ska få färdig vår dröm att återstarta Seskarö
Kiosken. Om nu inte det krånglar till
sig så öppnar vi kiosken lördag den
29 maj.
Hittills har idén att starta upp Kiosken fått ett fantastiskt mottagande
från alla håll. Det gäller såväl Seskaröbor som personer som på olika
sätt har kopplingar till vår vackra ö.

178 medlemmar
Vi är idag 178 medlemmar, där 99
är bosatta på Seskarö och 79 bor permanent på annat håll och som via ett
medlemskap vill stötta vårt arbete.
Vi vill naturligtvis att fler medlemmar blir med för att stärka den
ekonomiska basen.
Insatsernas storlek är: 2500 kr för
företag, 1000 kr för föreningar och
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500 kr för privatpersoner. Genom att
sätta in pengar på Bg. nr 498-7616
Den 30 mars hade vi en extra föreningsstämma, (se ovan), där vi valde
en ny styrelse som fick i uppdrag att
starta upp verksamheten. Stämman
tog också beslut om nya stadgar som
bättre beskriver vår fortsatta verksamhet. Styrelsens sammansättning
och stadgar finns att läsa på vår nya
hemsida www. se ska robensinservice.se En hemsida som vi tycker

speglar vår ambition
· att tillsammans verka för god service på Seskarö,
· att skapa delaktighet
· att söka samverkan
Välkommen att besöka Seskarö Bensin och Service när helst ni önskar.
Sten-Inge Videhult
Ordf föreningen
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Seskarö Blomsterfond har hållit årsmöte.
Inkomsterna för 2009 uppgick till 26.292:- Mötet
beslutade att skänka 10.000:- till Seskarö Lägergård.
Även Sandskärs kapell får en gåva bl.a en dopskål. Styrelsen omvaldes i sin helhet.
Ordf. Kimmo Sullila
Sekreterare: Karin Innala
Kassör: Kerstin Tulered
Övriga: Ella Ingehult, Juhani Tulered
Suppleant: Anne-Marie Innala
Revisorer: Herbert Svedlund och Olle Innala
Mötet avslutades med kaffe och tårta

Grattis till en
verkligt snygg hemsida!
Det produceras faktiskt en hel del hemsidor och
bloggar på nätet från Seskarö. Men den allra
SNYGGASTE kom alldeles nyligen. Den har
producerats av Stefan Vennberg för Kiosken. som
ju öppnar alldeles strax. En fördel med nya hemsidan är att där finns LÄNKAR till andra viktiga
hemsidor. Adressen till nya hemsidan är www.
seskarobensin-service.se , och framme nu alldeles lagom inför turistsäsongen!

Midsommarfest på Seskarö
Kl 14.00

Vi startar firandet med att
klä midsommarstången
Reser vi stången

Kl 14.30

Ringlekar
Fiskdamm

Fint fotbollsfrämmande
i juni på Seskarö Idrottsplan
19 – 20 juni under lördag och söndag kommer
Norrbottens bästa 16 åringar till vår fina fotbollsplan på Seskarö för att slipa formen inför deras
resa till Halmstad i Juli månad. I Halmstad samlas
Sveriges bästa ungdomar och där kommer stommen till vårt framtida fotbollslandslag att ta form.
Att dom väljer att komma till oss beror naturligtvis på att vi har en så fin idrottsanläggning på Seskarö men också att vi erbjuder dom en fin miljö att
samla krafter inför kommande turné.
Truppen som består av 18 pojkar tränas av Fredrik Lundkvist och Jonas Larsson. Fredrik har spelat i landslaget och varit proffs och flyttat hem till
Luleå.
Alla, unga som gamla, som har möjlighet kan
passa på att besöka fotbollsplan och se duktiga
fotbollspelare. Dom bor på Tromsöcamping och vi
fixar mat så dom orkar träna.

En framtida
verksamhetsidé??
Vi har tidigare haft många fina tävlingar och läger
på Seskarö inom brottning, orientering, vatten

Tombola
Skytte

Spelemän

Pilkastning
Servering

Jason

Dags för NATURPASSET!
1/6 - 31/8
Säljs på Ica, Kiosken och
Tromsö camping.
60 kr st
vinster utlottas!

Spikslagning

Ett samarrangemang
Seskarö- Båtklubb, Hem
bygdsförening, Idrottsfö
rening, Motorklubb

Din gåva till LIONS Cancerfond

lämnas till Ann-Charlotte Bucht,
Skolvägen 8, Tfn 0922-205 22

skidåkning m fl. Det finns kanske fler aktiviteter vi kanske kunde ordna på
Seskarö som lockar fler att söka sig till oss. Ett lite annorlunda sätt att öka intresset för vår vackra ö både på vintern och sommaren!!

Höstträff för
PRO medlemmar
Nu blir det ljusare tider och ljuset som vi alla så väl behöver. Vi har haft trevliga träffar på Träffpunkten. I augusti planerar vi Höstträff på Seskarö med Haparanda, Karungi, Lappträsk.
Vi sjunger tillsammans, har underhållning, föreläsare och allt detta inklusiv
kaffe/grillat är gratis. Vecka 32 besök på Noliamässan Piteå.
Gratis bussresa. Se kommande annons. Vi ser fram emot en resa, kom gärna
m e d f ör s l a g, ö n sk e m å l o m o l i k a a k t ivi t e t . t e l : 2 0 2 3 3
Ha en Trevlig Sommar!
Text: Sinikka

5

Seskaröbladet juni NR 02 / 10

Moder Teresas liv och verk
Cirkelverksamhet på Träffpunkten Viera Kallioniemi läste
och berättade om boken "Moder Teresa kom, var mitt
ljus" Idag finns 4500 nunnor i 133 länder, där de har hem
för sjuka och döende. Det finns skolor där nunnorna utbildas. Moder Teresa saligförklarades 19 oktober, sex år efter
sin död av sin gamle vän påven Johannnes Paulus II inför
300.000 människor. Med var Polens, Frankrikes presidenter
och många fler representanter. Dagens huvudpersoner var de
3000 fattiga som hade bjudits in av Barmhärtighetens missionärer och som fick sitta längst fram. Minnen av Moder
Teresa firas varje år 5 september. Moder Teresa dog 5 september 1997.
Text: Sinikka

En nostalgisk återblick
från 50-talet och framåt
Vi som kommit över 70-sträcket i ålder
och bott på Seskarö, har härliga minnen
från vår långa danstradition under åren
som gått. Seskarö Folkets Hus var nästan
varje danskväll välbesökt även utifrån, tex
både Båtskärsnäs, Haparanda och Sangis
hade gäng som ofta återkom.
Alla dansade med alla, åtminstone på
Seskarö. Ingen åldersgräns kändes av och
ibland när man gick till affären och handlade, var det någon äldre herre som beställde en vals till kvällen!
Vi numera “Old-ladys” vill gärna minnas och tacka alla trevliga (unga) danskavaljerer och även våra egna dans-gubbar,
som så flitigt bjudit upp oss och själv blivit väldigt dansanta med åren. När Gammeldansens Vänner bildades delades
danskvällarna med Haparanda, som blev
ett trevligt gemensamt mål. Många av oss
gick kurser där de flesta blev hejare på En bild från förra sommarens hemvändarkväll på Seskarö Wärdshus.
både vals mazurka, hambo, schottis, polka
mm.
På Seskarö bildades ett Folkdanslag under ledning av Elsy och Sten Fält, och under den perioden som jag och tyckte att danslivet haft stor kulturell betydelse
uppträdde folkdanslaget på den traditionella midsommarfes- långt tillbaka.
ten. En fest som fortfarande hålls levande, och har blivit en
Kanske blev då mina nostalgiska minnen en “rykande histor familjefest dagtid. Mycket välbesökt, då både turister storisk” återblick!
och långväga släktingar kommer hem på semester.
Jag hoppas att Sten delar med sig i Seskaröbladet och beTyvärr finns inte det trevliga pardans-intresset kvar hos rättar sin del om Seskarös dans- och även teaterliv under
den yngre generationen, vilket vi tycker är mycket synd. Så 1900-talets gång.
naturligt roligt som vi hade de 4 timmarna - alla dessa kväl/RS
lar dansades det för fulla muggar! Vilken motion man fick svetten lackade både här och där.
Hoppas alla de som var med då minns det lika positivt!
Trevliga nyheter för dagens danslystna är de kurser som
Stöd Seskarö Hembygdsförening!
numera pågår i Haparanda, där olika moderna dansstilar lärs
ut av duktiga ledare. Många öbor deltar och är verkligen
Bli medlem!
nöjda och glada över aktiviteterna.
Endast 100 kronor/år Medlemmar utanför
Efter att ovanstående skrivits träffade jag Sten Fält på FolSeskarö 150 kr (pga portokostnad) Pg 40 98 68-7
kets Hus, Våffeldagen. Han kom helt spontant ihåg danserna
på Folkan under sin tid! Han hade just tänkt i samma banor
6
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Mode på Folkan!
När majsolen på Kristi himmelsfärdsdagen värmde vår vackra ö var det full aktivitet på Folkets hus. Ca 100 personer valde att lämna krattorna hemma ett tag för att besöka tillställningen. Hembygdsföreningen arrangerade en aktivitetsdag
med många inslag. Besökarna fick under en kopp kaffe med
smörgås/kaffebröd diskutera dagens inköp. Där var Nordic
Partylight med försäljning av vackra ljus och bords dekorationer. Demonstration och försäljning av AloeVera produkter.
Everlace visade vackra underkläder både för herrar och damer. Övertorneå firman Mulligt och Gulligt med kläder för
damer i alla storlekar och åldrar. Frisörskolan var på plats
med två av sina elever som klippte och friserade en aldrig
sinande ström av kunder i behov av en vår styling.
Gästerna fick också se en modevisning med öns egna härliga mannekänger som visade upp många smakfulla kreationer
av sommarmodet. Även Everlaces underkläder visades av två
modiga Torne tjejer.
Vi tackar alla besökare och försäljare för en trevlig dag
som vi arrangörer kommer att upprepa kanske redan till hösten.

Traditionsrikt
Valborgs firande
Vårens ankomst firades in med vårsånger
och pampig Valborgsbrasa på idrottsplan.
Lite regn hindrade inte att hälsa våren välkommen!
-dikt av okänd.
Sjung ut en ruggig och kall vinter
Sjung ut skidan som i backen slinter
Sjung ut för att vädra din lunga
Sjung ut de vinterdagar tunga
Sjung in den nya våren
Sjung in vi ändå får´en
Sjung in enligt vedertagen regel
Sjung in för sommar, sol och fyllda segel
Sinikka
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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

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
peter@apelqvist.com eller till
jason@mbox303.swipnet.se
Ring oss gärna: Ingemar Janson, 201 15, Peter
Apelqvist, 205 07. OBS! Alla föreningar på ön
annonserar gratis!

Dikt om våren
Av August Strindberg

Välkommen åter, snälla sol, som
jagat nordanvinden,
nu har du sovit sen i fjol och vaknar röd om kinden.
Värm upp vår jord, så växer råg
och fyller bondens lada.
Värm sund och vik och vind och
våg, så får vi gå och bada.
Välkommen åter, snälla sol, lys
över land och vatten:
Nu klingar sång, nu stäms fiol, nu
dansas hela natten.
Sinikka

Den konstnärliga ön!
När Ingemar Janson "Jason" flyttade till
Seskarö den 9 maj anno 2000 insåg han
snabbt att det var en ö med KONSTNÄRER.
Den allra första han råkade på var Britt Morin, öns enda kända keramiker. Han inbjöd
till ett möte och så bildades Seskarö KonstnärsKlubb. Som sedan dess haft minst en
sommarutställning på Seskarö varje år samt
flera utställningar t ex på Haparanda stadsbibliotek, nu senast i vinter.
Ett resultat blev t ex att gästboken blev fullklottrad ut i ytterpärmen...
Vid senaste årsmötet för klubben lämnade
"Jason" ordförandeskapet (p g a sjukdom) till
Lena Videhult. Han kvarstår som vice ordförande. Sekreterare Maritha Eliasson, kassör
Raili Hokkanen. I samband med SeskaröDagen 4 juli startar den traditionella sommarutställningen på Folkets hus. Årets
vernissagetalare blir Gunnel Simu. Under
sommaren arrangerar klubben målarvandringar. OBS även icke medlemmar är välkomna!
Seskarö KonstnärsKlubb är kommunens
enda men välkomnar flera!
Kolla gärna www.seskarokonstnarerna.se

Hembygdsföreningens styrelse
Ann-Charlotte Bucht, ordförande
Sofia Söderholm, vice ordförande
Saara Innala, kassör
Erika Medström, ledamot
Åsa Lindgren
Nadja Sandström, ledamot
Maj Söderholm, suppleant
Anna-Karin Lindahl, suppleant

tfn

20522
20544
20013
14342
20191

