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Findus flyttar ut 
Findus flyttar ut. Pettson blir irriterad på 
Findus, så Findus beslutar sig för att flytta 
till ett gammalt utedass. 

Så börjar en fantasifull och roande före-
ställning för hela familjen. Om barnpjäser 
brukar vara fantasirika och lekfulla i störs-
ta allmänhet så är den här det.  

Bra barnteater erbjuds det inte för myck-
et. Norrbottens Teaterns senaste kan re-
kommenderas. Föräldrar har också stor 
glädje av den. Findus spelas av Anton Rau-
kola och Pettson av Roger Storm 

Text & Foto:  Sinikka Vestman 

För några helger sedan anordnade Seskarö 
Hembygdsförening en klädförsäljning och 
klädvisning på Folkets Hus. 

Det såldes barnkläder, sport � och fri-
tidskläder, både dam och herr , och kläder 
för damer i alla åldrar och storlekar. Våra 
mannekänger gjorde en fin visning, gav 
plaggen rättvisa och bar upp kläderna med 
elegans. De representerade  också en bred 
åldersgrupp och många storlekar.   

Det var ett 50-tal besökare som hade 
sökt sig till Folkets Hus och för att orka 
välja och prova kläder, så fanns det att få 
köpa lite tilltugg med dryck och kaffe med 
bröd. 

Det blev en gemytlig och trevlig dag, 
som vi kunde känna oss nöjda med. Det 
här var fjärde gången vi i Hembygdsföre-
ningen arrangerade en sån här dag och för-
hoppningsvis blir det fler. Här några bilder 
från evenemanget. 

Text: Maj Söderholm. 
Foto: Sinikka Vestman 

Mode på Folkan 

Många besökare under klädvisningen på Folkets Hus. 
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Rivstart  
för Seskarö! 
 Det är ganska fantastiskt att bo på 
just Seskarö! Jag har visserligen bott här "bara" 
i drygt tio år men jag känner mej ändå som en 
"äkta seskaröbo". 
 Så ENGAGERADE medborgare finns knap-
past i någon annan by! Det har varit lite upp och 
ner under dessa år och det största dråpslaget var 
utan tvekan då sågen stängdes. Jag har varit 
journalist i hela mitt liv och jag har aldrig upp-
levt en så ilsken och bitter stämning som när 
Setras VD kom hit för att försöka "förklara" för 
oss. 

 Det har varit en tryckt och dov stämning se-
dan dess men obs aldrig UPPGIVEN! Men nu 
äntligen: sågen kan komma igång igen. Detta 
sedan Sveaskog köpt själva sågområdet. Några 
klara besked finns ännu inte men optimismen är 
stor. 
 Efter sågens nedläggning tvingades Ann-
Charlotte Bucht ge upp kampen för sin populära 
kiosk. Men så flyttade Sten-Inge och Maud Vi-
dehult hit "på riktigt". Vid ett välbesökt möte 
fick han gehör för sitt förslag att VI SJÄLVA 
skulle köpa kiosken och nu är de flesta av oss 
delägare. Bensinförsäljningen går mycket bra 
och många trevliga evenemang som allsångs-
kvällar mm har förgyllt vår tillvaro. Kommer nu 
sågen igång bör kiosken blomstra ännu mera! 
 Visst är det kul att personer som 
"Videhultarna" dyker upp och tar tag i saker och 
ting... Det är hela tiden en "hjärntrust" som job-
bar för Seskarö! 
   "Idas Livs" har också gjort succé. Alltid lika 
glada och positiva Ida Gard har blivit  blivit jät-
tepopulär hos både gamla och nya kunder. Ses-
karö Wärdshus har haft fullt upp med inte minst 
sjöfarare i sommar. Deras schlagerafton innebar 
en smockfull restaurang.    Det har strömmat 
många utländska husbilar till Tromsö Camping 
och nu planerar ju den energiske gotlänningen 
Pigge Werkelin en ny stugby på Tromsö med 70 
nya stugor. 
    Seskarö Motorklubb är en av öns många före-
ningar. Klubben har få aktiva medlemmar men 
så mycket större verksamhet: Lagar bilar, byter 
och förvarar däck, förvarar och tar hand om bå-
tar, fixar och säljer ved. De flesta av oss är kun-
der också hos motorklubben. 
   En annan trevlig och aktuell händelse: En trå-
kig och mörk följd av att sågen lades ner att vi 
inte fick någon JULGRAN, Oscarssons tjusiga 
"jultall" i all ära. Men alldeles nyss fick vi en 
vacker julgran utanför ICA av Hembygdsföre-
ningen. Tack! 
   Visst är det så: Seskarö är ön där det HÄN-
DER!  
   Trevlig jul tillönskar er (strax f. d.) redaktör 
Jason 
PS Slutligen vill jag tacka för mig. Efter snart tio 
år som redaktör blir detta mitt sista nummer. Det 
har varit ganska jobbigt men framförallt RO-
LIGT! Stort tack till min duktiga redaktion och 
framförallt då Peter Apelqvist. Lycka till önskar 
jag min efterträdare Susanne Westberg. 

Ledare 

 
BOKA IN JULGRANSPLUNDRING på Folkets 
Hus, den 16 januari 2011.  
För mer info, se kommande anslag. 
Samarrangemang mellan Hembygdsföreningen 
samt Idrottsföreningen 

Julklappstips! 
 Seskarös egna kalender 

 
Under året har vi arbetat fram en årskalender med våra 

egna kalenderpojkar.  
Formatet är ett liggande A4 med spiralrygg 

Kostnad 150 kr 
Ring alt. Skicka e-post med din beställning, eller om det 

är något du undrar över ,till Mats Lindelöf på telefon 0922-
20580 alt. maila in till 

 a-c.bucht@telia.com, saarainnala@spray.se 
Seskarö Hembygdsförening 

Redaktörsposten är nu tillsatt.  
Susanne Westberg tar nu över stafettpinnen efter Ingemar Janson, som be-
slutat att kliva åt sidan på grund av sviktande hälsa.  

Susanne har tidigare suttit med i redaktionen och är därmed välbekant 
med det arbete som nu ligger framför henne.  

Susanne har redan flera idéer på hur man skall kunna vidareutveckla 
både vad gäller tidningens innehåll och utformning men även en förändring  
kommer att ske när det gäller på vilket sätt man skall arbeta. 

Vi får tacka Ingemar för ett mycket väl utfört arbete. Med sin journalis-
tiska bakgrund har han kunna lägga grunden till en mycket uppskattad bya-
tidning.   

En officiell avtackning kommer att ske vid vårt årsmöte i mars 2011. 
Vi hälsar Susanne Westberg välkommen åter till Hembygdsföreningen. 
/Ann-Charlotte Bucht Ordförande 

 

 

Den 12 december (3:e advent)  
kl. 12.00-16.00 

julmarknad på Folkets Hus med 
massor av fint hantverk och jul-

klappstips. 
 

Lotterier och servering 
 

VÄLKOMNA 
Seskarö Hembygdsförening 
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Seskarö AIF 
Seskarö AIF hade många goda fotbollsspe-
lare. Bästa uppställningen var nog den i 
mitten av 30-talet, men även 50-talets mitt 
bjöd på många minnesvärda matcher för 
SAIF-anhängarna. 

1954 vann Seskarö AIF Lilla-DM, en 
turnering som på 50-talet rönte stort intres-
se ute i länet. Lagets sista utpost var nyli-
gen bortgångne Allan Wikman, som efter-
trädde Ture Persson som SAIF-målvakt. 
Allan hade en utomordentlig speluppfatt-
ning och var mycket greppsäker.  

Seskarös segerrad är värd att bevaras till 
eftervärden. Båtskärsnäs IF 15-0, IF Tri-
angeln 4-2 (bortplan), Vännäsbergets IF 6-
0, Kalix/Vallen 1-0, Sörbyns IF 5-1 
(bortaplan) och finalen mot Möröns IF 4-0 
också på bortaplan. Målskillnaden blev 
imponerande 35-3. 

Text: Karl-Erik Nyström 

Seskarös lag efter finalmatchen mot Möröns IF, som vanns med 4-0. Stående från vänster: 
lagledaren Albert �Bagarn� Wikström, Per Eriksson, Karl-Erik Svanberg, Bert Rönnkvist, 
Tore Lahti, Allan Nilsson, Hadar Jansson. Knästående från vänster: Herbert Svedlund, 
Lennart Kerttu (senare Österberg), Allan Wikman, Kurt Högström och Egon Innala. 

Seskarö Konstnärerna 
Sen utställningen i sommar på Seskarö har 
vi varit aktiva. Vi har träffats hos Marita i 
hennes ateljé och hemma hos Lena, varan-
nan vecka. Vi har målat, tryckt och brode-
rat. En hel del julkort blev producerade. Vi 
har ställt ut konst på caféet på kiosken och 
haft en liten julmarknad. Nu ser vi fram 
mot en till julmarknad den 12 december 
hos hembygdsföreningen. Vi i konst-
närsklubben önskar alla en God Jul. Till 
höger: Marita Eliasson vid julmarknaden 
på kiosken. 
Lena Videhult, ordförande. 

Snart är det JUL! 

Den 27 november tändes den nya fina granen i parken utanför ICA. Första advent 
firades med korvgrillning, kransförsäljning, glögg, pepparkakor och körsång. Ett 
arrangemang ordnat av Hembygdsföreningen. Granen är skänkt av Kerstin Jo-
hanessen/Peter Häggström och belysningen från kommunen. Foto: Sinikka  



 
 
 
 
 
 
 

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 in-
ternetadress: 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! 
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Returadress:      
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

Hembygdsföreningens styrelse 

Ann-Charlotte Bucht, ordförande  tfn           20522 
Sofia Söderholm, vice ordförande                20544 
Saara Innala, kassör                                   20013 
Erika Medström, ledamot       
Kerstin Johanessen , ledamot               
Åsa Lindgren                                              14342 
Nadja Sandström, ledamot 
Maj Söderholm, suppleant                           20191 
Anna-Karin Lindahl, suppleant              

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

Seskaröboken 
Är du intresserad av att fortsätta arbetet  

med Seskaröboken.  
Anmäl dig till Mats Lindelöf  

på Folkets Hus kansli, 20580. 

Stöd Seskarö Hembygdsförening!  
Bli medlem!  

Endast 100 kronor/år Medlemmar utanför  
Seskarö 150 kr (pga portokostnad) Pg 40 98 68-7 

Seskarö IF informerar: 
Fr.o.m  i höst säljer vi BINGOLOT-
TER endast via prenumeration. 
Vi kommer att informera om hur lätt du 
kan börja prenumerera på lotterna,  
och ändå fortsätta att stödja Seskarö IF:
s verksamhet.  
Nu har våra aktiviteter dragit igång 
igen! 
Passa på att delta, och få rolig och nyt-
tig motion tillsammans med andra. 
För aktiviteter och tider - se kommande 
anslag. 
Brännbart material till maj-brasan får 
föras vecka 38-39, mån-sön 8.00-18.00. 
Obs! Endast brännbart material. 
Vid frågor, kontakta kansliet tel. 20015. 

Till Matte och Husse  
 
 
 
 
 

Nya hundlatriner på  
Strandvägen/Målarvägen,  

Strandvägen/Båthamnsvägen 
och Idrottsvägen/Tallstigen 

Se till så jag inte gör mina behov 
vid husinfarter och postlådor.  

Om jag råkar bajsa vid grannens 
gård, Plocka upp mitt bajs! 

Små korvar är också bajskorvar. 
/Vov 

När det lider mot jul 
R. Liljefors/ J. Oterdahl 
Det strålar en stjärna förunderligt blid,  
i öster på himlen hon står. 
Hon lyst över världen, dess oro och strid 
i nära två tusende år. 
När dagen blir mörk och när snön faller vit, 
ja då skrider hon närmre, då kommer hon hit, 
och då vet man att snart är det jul. 
Och julen är härlig för stora och små, 
är glädje och ljuvaste frid. 
är klappar och julgran och ringdans också, 
är lycka oändligen blid. 
Är ljus, allas ögon då stråla som bäst 
och stjärnorna tindra som mest; 
och där ljuset är, där är det jul! 
Sinikka 

Obs! 
Ringvägen har fått nytt namn av kom-
munen. Det nya namnet är Ö-vägen. 


