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Tack Michael
för den jättefina
jul-TALLEN!
Mer om tallen, Lucia, Julmarknaden
julgransplundringen på mittuppslaget.
Foto: Jason

Ett riktigt
PRO-nummer...
Seskarö har ovanligt många föreningar. En av de
mest aktiva är PRO. Rapporter från bl a julfesten
och årsmötet. Sidan 6

Seskarö
på hal is...
I vinter har vi haft ovanligt bra med IS på Seskarö!
Rapport från isbanan vid skolan av Karolina Korpioja. En av våra NYA medarbetare, se sid 2.

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Ledare
Seskaröbokenprojektet som aldrig blir klart?
Boken om Seskarö låter vänta på sig.
Hur långt ifrån ett definitivt färdigställande befinner vi oss? Ännu ett
bra stycke.
Skriver vi – och då menar jag den
grupp, som brukar samlas var fjortonde dag. Efter ålder: Sten Fält,
Dagny och Kurt Lundkvist, Åke
Mäki, Stig Söderholm, Lena Videhult, Jörgen Fält samt undertecknad.
Vi vill gärna bli fler.
Jag har hamnat i den prekära situationen att vara ansvarig, och det förväntas nog att jag ska skriva boken
eller/och sammanställa det material
som är färdigskrivet. Mitt uppdrag
kommer egentligen för sent för mig,
cirka 20 år ungefär. Men samtidigt,
när jag ser framför allt altmeister
Stens kunnande och engagemang vill
jag gärna göra en insats, hjälpa till.
Sten är ju den som är kvar från den
ursprungliga gruppen. Den gjorde ett
enormt arbete med att samla in underlag för en bok. Det handlar om intervjuer men framför allt om excerpter ur olika källor. Allt detta material
finns nu återsamlat på Seskarö och
förvaras hos hembygdsföreningen.
Det finns alltså möjlighet att bekanta
sig med materialet i sin helhet eller
delvis. Och kommer man till våra
möten kan man bland annat stifta bekantskap med Jörgen Fälts privata
pärm, som vittnar om ett stort intresse för ön och dess historia. Det finns
egentligen material för flera böcker
och problemet blir att sålla fram det
bästa.
Hur ska då en historiebok om Seskarö se ut? Personligen vill jag sen
en läsbar bok, som ändå vilar på någon form av vetenskaplighet med
iakttagande av källkritik. Alltså inte
så mycket av roliga historier och
skrönor utan en förhållandevis bred
skildring av ön och dess innevånare.
Seskarö och Seskaröborna, då menar
jag de som nu finns och de som gått
före oss, är värda en bok.

Karl-Erik Nyström
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Lyckligt slut för
kris-möte om Seskarö-Bladet
Som ni vet sä Seskarö-Bladet nu inne på årgång 91! Därmed är vi förmodligen
Sveriges äldsta byatidning!? Men som redaktör var jag allvarligt orolig inför
tidningens framtid och sammankallade därför till ett "krismöte" den 21 januari.
Redaktionen flyktade, snart var jag ensam kvar? Skulle vi ha RÅD att trycka
tidningen ytterligare ett år? Jag kände mej helt enkelt ganska missmodig.
Glädjande många ställde upp på mötet som fördes i en mycket positiv och nästan munter ton.
Jag skulle gärna vilja överlåta redaktörskapet till någon yngre förmåga men
detta verkar bli svårt. Däremot lyckades vi på mötet få en helt ny medlem i redaktionen: Karolina Korpioja (som jag försökt ragga under lång tid). Karolina är
ju ytterst välkänd på ön, särskilt för sin ur-populära barngympa! Hon är dessutom skicklig skribent. Detta märkte vi inte minst under "såg-krisen". Så VÄLformulerat såg man sällan! Under mötet erbjöd sig dessutom vår "nygamla" medarbetare Clas Thyni att återigen hoppa in i redaktionen. Clas har nämligen trappat
ner en del av alla sina åtaganden inom PRO på distrikts- och riksnivå. Sten Fält
vår verkliga "oldboys"medarbetare kvarstår i redaktionen men med utlovad
nedtrappad arbetsbörda.
Sedan tidigare har vi ju haft Karl-Erik Nyström som mycket uppskattad medarbetare. Karl-Erik har två favoritområden: Idrott och Seskarös historia. Båda
dessa ämnen avspeglas i våra spalter även i detta nummer! Men under mötet fick
vi ytterligare två nya medarbetare. Jörgen Fält är bl a entusiastisk medlem i
Trädgårdsgruppen och benämns öns pomologiska expert. Han har stort teateroch biointresse missar sällan något evenemang som Haparanda Teaterförening
erbjuder. Mats Lindelöf är ju lite av primus motor i Hembygdsföreningen. Han
ser bl a till att ni får Seskarö-Bladet i er brevlåda. Mats är synnerligen aktiv i
föreningslivet, bl a som ordförande i den viktiga Vägföreningen, som vi alla är
beroende av! Dessutom väntar vi på att Alf Dunder ska flytta hit "på riktigt". Där
har vi ytterligare en duktig medarbetare!
Därmed har vi ju en ganska fyllig stab med medarbetare men det saknas en
representant för UNGDOMARNA! Vi har dessvärre inte lyckats fylla upp luckan efter Johanna Brushane. Hojta till om DU vill prova på det SPÄNNANDE
journalistyrket!
Finansieringen då? Det kostar ganska mycket att just TRYCKA vår tidning
(några andra kostnader har vi inte). Jo Hembygdsföreningens kassör Saara Innala, som också kommit till mötet, utlovade att ska det finnas pengar åtminstone
för denna årgång av öns egen tidning. Det är ju Hembygdsföreningen som äger
och ger ut vår tidning.
En annan effekt av mötet blev att våra kolleger blev intresserade av lilla Seskarö-Bladet. Så hade t ex NsD ett stort reportage om oss.
Jo tack, nu efter mötet så känner vi oss vid ganska gott mod och jag vill tacka
för det fina stöd som visades oss i vårt arbete. Det är ytterst sällan att någon seskaröbo ens kommenterar Seskarö-Bladet men nog finns stödet där i alla fall! Ute
ifrån landet får vi däremot stor respons. Under tiden som Hembygdsföreningens
hemsida inte fungerade så fick vi höra oroade röster söderifrån "vad har hänt
med VÅR tidning?" Vi tackar också för uppmuntrande mail. T ex från företrädare Inga-Greta Ekholm.
Jodå nu verkar den fortsätta att komma ut! Kanske ni rentav får uppleva årgång 100!
Bästa hälsningar från er redaktör

Jason
Nytt redaktionsråd
För att stötta redaktionen och förhoppningsvis få en bättre och bredare bevakning i Seskarö-Bladet så har vi beslutat att inrätta ett redaktionsråd. Där ska
varje förening på Seskarö utse en representant! V g meddela namn, tfn samt
mail-adress på vederbörande. Redaktionsrådet kommer att inbjudas till varje
redaktionsmöte. OBS detta innebär inte att vederbörande tvingas på några uppdrag. Vi vill bara ha tips och råd!

Jason
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Glittrande Julshow!
Mitt under allt julstök den 19 december
var vi ett 60- tal personer som tog oss
ledigt för att på folkets hus få oss en underhållande kväll.
Det var Seskarös egna små teater
stjärnor i gruppen Smajl som spelade
upp sin julföreställning Stjärnglans
och julgransbarr.
Vi som var där kan bara säga "Wow".
Det var en föreställning som absolut
hade behövat skådas av många fler!
De entusiastiska skådespelarna bjöd
på en fartfylld show med en härlig
blandning av sång, dans och sketcher
som framfördes på ett mycket proffsigt
sätt av våra yngre bybor.
Det fanns många tillfällen till skratt
under föreställningen. Man kan se att vi
har många stora talanger i byn.
Under hösten har ett tio tal barn i åldern 6-12 år med ledarna Linda Innala
och Ann-Sofie Brännares hjälp tränat
flitigt för att allt ska sitta.
Linda och Ann-Sofie som tidigare
var medlemmar i teater gruppen Dramix
hoppade för två år sedan av och startade
en barnteatergrupp. Vi i Dramix känner
oss mycket stolt över att ha medverkat
till Tjejernas teateruppfostran.
Inför denna föreställning hade de fått
flera nya medlemmar till gruppen varav

Tre modiga tjejer, Ida, Alma och Ange, inledde showen! Foto: Jason

en del var så unga att de inte var läskunniga än. Trots det har de ändå lyckats
lära sig manuset utantill.
Föreställningen var resultatet av ett
projektarbete utfört av Linda och AnnSofie som går andra året på Tornedalsskolans Barn och fritids program. Det är
Linda och Ann-Sofie som har skrivit
manus till föreställningen.
Det duktiga Smajl gänget spred verkligen ut sin stjärnglans under kvällen.

Där fanns allt från sjukhus sketcher,
schlager mix, lucia tåg till nyhetsrapportering där lokala kängor utdelades, bla.
fick vi i Dramix smaka på egen medicin
vilket mottogs med jubel
Så nu ser vi med spänning fram emot
nästa föreställning av vårat härliga glitter gäng !!!!
Kanske blir det i sommar, men då får
ni alla se till att inte missa den
Åsa Lindgren och Erika Medström

Senaste nytt från sågen
Vad gäller huvuddelen av maskinparken så är det fortfarande som överenskommits med SETRA att den ska stå
orörd så länge det finns seriösa spekulanter till att starta upp en verksamhet
på området.
Vi vet idag inte vilka företag det rör
sig om och det beroende på att man vill
inte skylta med sina planer. Men Mikael Eliasson som idag är med i delegationen och också är chef över Seskarö
sågverk uttryckte en stor optimism över
att få igång företag på området.
Nu är det nog så att den sågverksepok som funnits här i över 100 år,
med bulksågning utan större vidareförädling är över.
Vi kan alltså inte idag se att sågen
skulle startas med enbart produktion av
brädor och plank för en export eller
inhemsk marknad.
Det är också något som SETRA fortfarande säger nej till.
Det som idag sägs från företaget är
att man kan gå med på en mindre sågvolym som används för egen förädling
och att man via Seskarödelegationen
skall göra allt för att nån verksamhet

kommer igång.
Vid senaste mötet i delegationen
framkom att en del intressenter dragit
sig ur i dagsläget. Men andra har seglat
upp som nya kandidater. Här har så
klart det allmänna konjunkturläget spelat in.
Det låter kanske tjatigt från vår sida
men det berömda ljuset lyser än och har
aldrig slocknat, även om det fladdrat till
i tunneln några gånger.
Förhandlingsdelegationen
Bengt-Olov Innala/Tommy Österberg

Inte bara tidningar!
Trycksaker av alla slag.
Stora som små! Kontakta
oss som trycker er egen
tidning Seskarö-Bladet och
som vi använder som reklam
för vårt tryckeri! GJ Offset i
Kalix Tel 0923-142 00
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F

örväntningarna
var som vanligt
stora hos publiken
på årets Lucia och
hennes skönsjungande följe.
Vi bjöds på stämningsfulla
sånger
både på svenska
och engelska.

Foto: Jason & Peter
Apelqvist

Tack Michael för den

jättefina jul-TALLEN! (se OMSLAGET)
Seskarö drabbades hårt när Setra beslutade att stänga vårt moderna fina
sågverk. Vredan var stor och tog sig allehanda uttryck, måhända några
inte så väl valda... Nu står sågen där dystert stilla. Vad kommer att hända?
Kanske vi får veta nåt nytt av Bengt-Olov Innala och Tommy Österberg?
Men en liten effekt av nedläggningen som nog ingen hade tänkt på: Sågens ståtliga julgran hade ju stått där sedan "urminnes tider" men så ICKE
i år! Ännu mer mörkt och dystert i "citykärnan"!
Fast när man städade på sågen så råkade Michael Oscarsson hitta den
långa LJUS-SLINGAN till julgranen. Det var ganska trasig och skamfilad. Michael tog hem den fixade till den. Han tillverkade dessutom en stor
tjusig julSTJÄRNA av två kasserade cykelfälgar!
Men ett stort krux: Michael har ingen GRAN på sin tomt! Däremot en
stor tjusig TALL och så fick det bli en jul-TALL istället för en tråkig julgran...
Lite på håll kunde man på kvällen inte alls se att INTE var en gran. Så
fiffigt hade Michael arrangerat belysningen. Jag hoppas att alla seskaröbor var ner till Bastugränd för att beundra Michaels KONSTVERK!
Egentligen borde vi starta en insamling för elRÄKNINGEN! Det måste
ha kostat multum för honom att "upplysa" OSS!
Men inför julen i år bör vi begära en julgran av KOMMUNEN! Den
bör placeras mellan ICA och f d Konsum. Michael bor ju trots allt lite
grann avsides. Haparanda bekostar väl alla andra granar i kommunen?
Komplimanger går också till rektor Ann-Christin Wikberg som ordnade
den tjusiga illuminationen vid skolan! Också denna placerad i en stor
tall... Vid praktiskt taget alla hus på ön fanns dessutom tjusiga belysningar. Dock icke någon i klass med f d seskaröbon Anna Brännströms fantastiska ljusspel i Haparanda! Kommunens mest fantastiska!
Text: Jason
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Julmarknaden
Foto: Jason

Mycket gott fanns att köpa på julmarknaden.

Varmt för både händer och fötter på julmarknaden!

Julgransplundringen

På julmarknaden träffade
vi bl a Ida med sin mamma Fia Hautalampi.

Vi vill tacka alla er som
var med och sponsrade.
Kerstin Hietanen, Anita
Lindström, Kerstin Tulered, Maj Söderholm,
Candy World, Coop,
ICA Maxi, Polarica,
Seskarö Kiosk, Seskarö
Livs, Seskarö Hembygdsförening samt Seskarö Idrottsförening.

Julgransplundringen bjöd som vanligt på traditionell dans
runt granen vilket var populärt.

Kyrka på is
- skotergudstjänst på Seskar-Furö
Den 22 mars 2009 bjuder Svenska Kyrkan och Länsstyrelsen in till gudstjänst till havs på bländande
vita vårvinterisar i nationalparken Haparanda
skärgård. Gudstjänsten förrättas av kyrkoherde
Kimmo Sulila från Haparanda.
Tid och plats
Gudstjänsten startar kl 14.00 på isen vid SeskarFurö. Gemensamma skoterkonvojer avgår enligt
följande tider:
Från Haninkari kl 13 leds av Anita Lundström
Från Haparanda hamn kl 13, leds av Bertil Hannerfors
Från Seskarö kl 13, leds av Mats Lindelöv
Övrig information
Medtag egen matsäck om så önskas. Vid
dåligt väder blir gudstjänsten inställd.

Välkommen!

Tomten kom också på besök och delade ut godispåsar till alla
barn, även dom vuxna fick ta del av sötsakerna.

ÅRSMÖTE MED SESKARÖ MOTORKLUBB
Av verksamhetsberättelsen vid Seskarö Motorklubbs årsmöte framgick att klubben under året förbättrat värmen i tvätthallen med montering av en pump till golvvärmeslingan för att få en jämnare värme. Klubben har under året anskaffat ved
för uppvärmning av lokalen samt utfört viss underhåll. Har tillsammans med andra föreningar varit med och arrangerat midsommarfesten på ön. Har liksom tidigare år haft öppet för däckbyte under våren och hösten. Har under året utfört mindre
reparationer och service på medlemmarnas bilar. Årsmötet godkände föreliggande
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse. Styrelsen
beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.
Erik Dunder omvaldes som ordförande i ytterligare två år. Juhani Tulered och
Curt Lindgren omvaldes som styrelseledamöter i två år och Anton Persson nyvaldes i styrelsen på två år. Melvin Englund och Seved Blom omvaldes som styrelsesuppleanter och nyval på Oskar Innala. Clas Thyni omvaldes som revisor i två år.
Motorklubben hade vid årsskiftet 122 medlemmar. Årsmötet beslutade om
oförändrade medlemsavgifter för 2009 - 100 kronor samt 50 kronor för ungdomar
som går i skola. Dagshyra upp till tre timmar kostar 50 kronor, heldag 100 kronor
och veckohyra 400 kronor. Det finns även möjlighet att hyra vedkap, vedklyv och
släpvagn.

Text: Clas Thyni
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SESKARÖ
PRO-FÖRENING 55 ÅR
Seskarö PRO-förening fyllde 55 år under 2008. Jubileet firades i december
månad med julfest i Seskarö Folkets
Hus. 80 medlemmar firade 55-åringen
med jultallrik, sång och musik samt uppträdande av Haparanda PRO:s teatergrupp "Promissarna." PRO:s förtjänstbrosch och diplom utdelades till Marjatta Fingerroos, Karin Innala och Anita
Blom samt PRO.s förtjänstnål till Clas
Thyni. Samtliga har utfört och utför ett
förtjänstfullt arbete inom föreningen
under många år. Herbert Svedlund kunde inte delta i jubileet men fick sin förtjänstnål och diplom under årsmötet.
Vid föreningens årsmöte i februari
2009 informerade verksamhetschef Elisabeth Spolander-Merefält, Haparanda
vårdcentral om den nya områdesindelningen. Seskaröborna får då en egen
läkare, distriktssköterska, rådgivningssköterska och sjukgymnast. Vid alla
kontakter till vårdcentralen slussas öborna till teamet och eget väntrum på vårdcentralen. Allt detta gör att vi får bättre
service och får besöka samma läkare
och personal, vilket är en stor fördel och
förbättring av tidigare förhållanden. Den
16 februari är startdag för den nya organisationen.
Av verksamhetsberättelsen framgår
att föreningen har 130 medlemmar och
att stryrelsen träffats 8 gånger och medlemmarna har träffats 10 gånger på medlemsmöte. Särskilda medlemsträffar har
varit morsdagskaffe, surströmming och
sommarlunch på lägergården i Tromsö
då vi hade besök av pensionärer från
Haukipudas. Promissarna från Haparanda framförde ett teaterstycke på finska
vilket uppskattades särskilt av våra finska gäster.
Under året har 34 medlemmar deltagit
i studiecirklar i träslöjd, hobbycirkel,
diabetes typ 2 samt om prostata för män.
Föreningen har även anordnat bussresa till snöslottet i Kemi med lunch på
Palogården. Margareta Lindbäck, Luleå,
har informerat och berättat om SOS
Alarm.
Verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse
lades med godkännande till handlingarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet
för 2008.
Clas Thyni omvaldes som ordförande
i ytterligare 2 år , Kerstin Tulered omvaldes som sekreterare i 2 år och Seved
Blom omvaldes som ledamot i 2 år. Styrelsen i övrigt består av Roland Harr
som kassör och vice ordförande samt
Sinikka Vestman som studieorganisatör.
Marjatta Fingerroos, Ann-Mari Innala
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PROmissarna gav en föreställning på finska.

Handarbetsgrupp träffas 1gång i veckan. Fr v. Sinikka Vestman, Eva Forsberg,
Kerstin Lahti, Karla Isaksson, Elsa Esperi, Karin Innala. Saknas på bild Elsa Johansson, Ann-Marie Thyni, Rut Svedlund.

Ordf Clas Thyni överlämnade PROs
finaste hedersdiplom till Herbert Svedlund för mångårigt gott arbete.

PRO:s styrelse. Övre raden fr v: AnneMarie Innala, Seved Blom, Sinikka
Vestman och Roland Harr. Nedre raden fr v: Kerstin Tulered, Clas Thyni
samt Marjatta Fingerroos

och Vuokko Gard omvaldes som styrelsesuppleanter i ytterligare l år. Anita
Blom och Herbert Svedlund omvaldes
som revisorer. Valberedningen Elsa
Esperi, Ture Brushane och Sixten Johansson fick förnyat förtroende liksom
Kaffekommitten Karin Innala, Maud
Styrefors och Sixten Johansson
Text: Clas Thyni Foto Jason

ÅRSMÖTE för
Konstnärsklubben
Seskarö KonstnärsKlubb håller
ÅRSMÖTE den 5 mars kl 18 i Seskarö Folkets hus. Vi bjuder på kaffe. Även konstintresserade icke
medlemmar är välkomna.
Styrelsen
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Hembygdsföreningen informerar
Som ni har läst i dagspressen har Allan Lehto, Polarica, skänkt ett antal självbiografiska böcker, Pello sonen, till föreningar runt om i länet
för försäljning.
Priset 250 kr går oavkortat till föreningarna, Seskarö Hembygdsförening är en av dem. Det tackar vi för, ett behövligt tillskott i kassan.

Folkets Hus
När det gäller vattenskadan i köket väntar vi fortfarande på hantverkarna.
Luft/vattenvärmepumparna som installerades för några år sedan har
inte fungerat tillfredsställande, Friginor kommer nu att byta ut dessa,
2st.
Det material som finns kvar från ”gamla” Folkets Hus tiden kommer att
plockas fram och exponeras.
/Ann-Charlotte Bucht
ordförande

Piggelin (!) nystart för Tromsö camping?
Pigge Werkelin kommer nog alla ihåg sen tsunamikatastrofen. Men han är också en
riktig storföretagare hemma på Gotland. Nu har han också börjat intressera sig för Seskarö. Tillsammans med Inger och Niklas Harlevi HYR dom nu Seskarö Camping två år
framåt.
Christina Lugnet, som nyligen slutade som kommunchef i Haparanda, hade stora
planer för campingen. Här skulle anläggas ett nytt Pite havsbad! Men det var svårt att
hitta köpare och nu ska denna trio pröva lyckan i två år. Paret Anders och Lisbeth Borg
tackade nej till att fortsätta.
Men faktum kvarstår: Vår campingplats är en av de allra populäraste på hela Nordkalotten. De flesta uppskattar just det härliga läget, lugnet och de fina baden. Vill man
verkligen ha ett stort larmande turistcentrum? Kom gärna med inlägg!
Jason

SLÄKT, VÄNNER och PRO.
Ett varmt TACK för all uppvaktning på min 80-årsdag! Allt gjorde dagen till ett fint minne.
LENNART SVEDLUND

Även Vuxensuxxé
i Haparanda
Medan ungdomarna inhöstade applåderna här hemmna så smattrade dom
än högre där "nyföddda" VUXEN
gruppen "Daraninze" framträdde med
två i det närmast två fullsatta föreställningar. Referat från vår utsände
Jörgen Fält i nästa nummer.

Stjärnor på is!
Skridskoåkningen har fått sig ett rejält uppsving här på Seskarö denna vinter. Det milda vädret och den välspolade isen
har lockat fler än vanligt att dra på sig skrillorna.
Skridskobanan används mycket flitigt av åkare i alla åldrar. Dagligen ses skol och förskolebarn träna på sin åkning,
ungdomar spela hockeymatch och familjer umgås på isen.
Det har blivit en samlingsplats för många bybor för både gemenskap och motion.
Det har också letats fram skridskor som legat undanpackade i många år, eller införskaffats nya, då fötterna vuxit sedan
man senast gled fram över isen.
Det är aktivitet från tidig morgon till sen kväll, och det har
inte varit ovanligt med 15-20 åkare som samsats om isen på
samma gång.
Vi hoppas på en lång och fin skridskosäsong för alla glada
åkare.
Text: Karolina Korpioja Foto: Per-Erik Isaksson

Ovan: Hockeymatch pågår. Nedan: allmän åkning...

"Konstnärlig" hemsida
Seskarö KonstnärsKlubb har länge jobbat med vår hemsida.
Nu är den äntligen klar! Vi tog hjälp av proffsiga Mona
Lindfors, Haparanda Reklambyrå. Gå gärna in och kolla på:
www.seskarokonstnarerna.se
Vi välkomnar nya medlemmar. Kom gärna till vårt årsmöte
den 5 mars kl 18 i Seskarös Folkets hus. Även vår klubb
uppmärksammades i ett helsidesreportage i NsD. Också detta
av duktiga kollegan Linda Danhall. Hon "plankade" också
vårt reportage i Seskarö-Bladet om Viktor Medström.
Jason
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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!
Haparanda Teaterförening

Cafe`- Musik
på Folkets Hus
den 10 maj kl. 18.00
En salig blandning av
härliga 60-talslåtar
framförs av
Marianne Racine-Granvik, sång
Ulf B Jonsson, dragspel/sång
Inträde 100 kr inkl. fika
Arrangör: Seskarö Hembygdsförening

Seskarö Hembygdsförening
kallar till
Årsmöte den 29 mars kl.
18.00
Välkomna till Folkets Hus,
gamla som nya medlemmar!

Program mars-09 Haparanda Folkets Hus
-Fre 6 mars kl 19.00 Rum för rasande
Riksteatern
Ronny Erikssonmed en helt ny humorföreställning
bland journalister, politiker,
telefonsäljare,ekonomer,fjollor, fnask, försäkringskassan, facket och
annat som kan reta en till vansinne.
Musik Bengt Fagerlund en av landets främsta scenmusiker.
-Tis 24 mars kl 19.00 Anna, Hanna och Johanna
Riksteatern
Modern klassiker skriven ur ett jämställdhetsperspektiv.
En resa mellan tre generationers kvinnoliv i samma familj och i det svenska samhället
där människors liv utvecklas från fattigdom till välstånd.
The Metropolitan Opera
Lö 7 mars kl 19.00 Puccini: Madame Butterfly
En ny klssiker med Patrica Racette i titelrollen på Met
och Times Square
under säsongen 2006--07
Läs mer: www.riksteatern.se
Aktuella filmer på www.bioguiden.se även se affischer och annonser

Kontakta gärna oss i styrelsen om Du vill veta mera om Haparanda Teaterförening: Ingemar Janson, Maj Söderholm,
Sinikka Vestman. OBS Du tjänar på att bli MEDLEM! Bl a
lägre biljettpriser! Maj förmedlar medlemskap.

Hembygdsföreningens styrelse
Ann-Charlotte Bucht Ordf
Åsa Lindgren v. ordf.
Saara Innala, kassör
Kerstin Johannesse’n
Sofia Söderholm
Maj Söderholm, suppleant
Erika Medström
Nadja Skog

tel. 205 22
tel. 204 29
tel. 200 13
tel. 201 31
tel. 205 44
tel. 201 91

