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Gutekamp

Dragkamp

Dragkamp på Seskarö, Gutekamp på Gotland!
I detta nummer kan du läsa om Seskarö skolas klass 5-6 som åkte på
skolresa till Gotland och bl a genomförde en gutekamp samt se ett bildgalleri från Midsommarfirandet här på Seskarö. Allt detta finner du på
mittuppslaget.

KÖ för segelbåtar
till Leppiniemikajen
Turisterna har strömmat till Seskarö under
sommaren. Läs om hur det gått för Seskarö
Strandby och Camping på sid. 7

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Seskarö-Dagen
& hemvändarkväll
Två utav sommarens arrangemang på Seskarö var de
återkommande Seskarödagen samt Wärdshusets Hemvändarkväll. Här några bilder från dessa.

Konstnärsklubben hade vernissage på folkets hus. Denna gång
med invigningstal av Kristina Lugnet.

Hemvändarafton på Seskarö Wärdshus. Ett glatt gäng
hade satt sig utomhus innan dansen började. Foto Jason.

Höstinfo från Seskarö IF
SIF anordnar SURSTRÖMMING för medlemmar
den 30/9 kl.18.00, Idrottspaviljongen. 40 kr/
person.
Anmälan till ICA eller kansliet senast den 28/9.
Tel. 20015 eller 070-5449495 Stig. Vi bjuder på
utebastu för de som vill bada kl.16.00.
Välkomna!
Majbrasan
För närvarande får ej lämnas något före 1/3 2010
Pga. tidsbrist lämnar ordförande Mats Lindström
över ordförandeskapet till vice ordf. Tore Svedlund.

Cirklar för
PRO medlemmar
Efter sommaren kommer PRO Seskarö, att starta cirklar onsdag
14/10 kl 13.00 Handarbets/sycirkel. Datacirkel (datum senare).
Ev. kommer, att startas mer cirklar senare i Qi Gong, Träslöjd,
Trafikfrågor, Konsumentfrågor, Säkerhet i vardagen, Akvarell,
samt PRO:s Handlingsprogram.
Mer information på medlemsmötena eller annonser. Hör av er
med egna förslag till studiecirklar.
Sinikka

FULLsatt pubkväll

Höstens aktiviteter
Måndag: 17.00 - 17.45 Barngympa 2-6 år
18.00 - 19.30 Innebandy - herrar
19.30 - 20.30 Innebandy - damer
Tisdag:
Boule
Onsdag: 17.00 - 18.00 Innebandy flickor från 9 år
Torsdag:
Boule
18.00 - 19.30 Innebandy - herrar

Det var fullsatt när Mats m fl bjöd på PUB-afton i Folkets hus.
Foto: Jason

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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Seskarö IF:s orienteringssektion genomförde ett
dubbelevenemang lördagen den 22 augusti. Man arrangerade nämligen två tävlingar samma dag och därtill med
två olika tävlingscentra.
På förmiddagen kunde man räkna in 178 startande, när
Fyrkampen och distriktstävlingen startade på industriområdet. Därtill avgjordes DM på långdistans för seniorer,
en tävling som SIF tog hand om, då den ordinarie DMtävlingen i Boden ogiltigförklarats. Lars Lundkvist var
banläggare med assistans av Roger Westin.
Innan DM-stafetten startade på eftermiddagen kunde
deltagarna köpa en lättare lunch att ladda upp med. Något
försenade kunde så dryga 50-talet lag ge sig ut på stafettbanorna signerade Jan Lindelöf. Där segrade utom tävlan
finländska Pellon Ponsi med världens bäste junior, OlliMarkus Taivainen, som ankare. Olli-Markus berättade att
han varit på Seskarö för 10-11 år sedan, men då hade han
inte kommit runt banan. Nu däremot är han världsmästare
på juniorsidan och i vintras till och med seniorvärldsmästare i Japan.
Det blev en lång dag för arrangörerna, för det hade börjat skymma en aning, när sista lag kämpade sig in i mål,
märkligt nog som segrare i sin klass.
- Idrott när den är som bäst, utbrast någon av arrangörerna, då den tappra kvinnliga löparen löpte i mål och
möttes av sina klubbkamrater.

Rapport från
ett scengolv!
Det är lördag förmiddag och almanackan visar femte september. Vi, alltså Dramaze ska lämna kommungränsen
för första gången och bege oss till storstaden Luleå. Kan
ni tänka er, vi har fått den stora äran att spela på Norrbottensteatern under kulturnatten! Vi har proppat Sussis bil
full med ljud- och rekvisitaprylar och Anna-Lenas med
skådespelare.... eller skådespelerskor + ännu lite mer
packning. Ska väl i sanningens namn säga att vi beskrivs
som en hög kacklande virrpannor i kaos och många äro
de som undrat hur vi överhuvudtaget får till det? Men det
lämnar vi därhän. Vi landar i Luleå strax efter halv två
och kommer oss in efter visst strul. Vår spelplats är scen
2. Sedan går allt i rask takt, urlastning, upp i rekvisitaförrådet och hämta grejor, fixa scenografin. Elisa har varit
och rekat i förrådet veckan innan och paxat vissa grejor.
Vi får god hjälp av Marcus och Petter från Norrbottensteatern. Marcus hjälper oss att få ljus på scenen och visar
Micke hur det funkar. Ljudet fixar Micke.
Dramaze har fått en egen loge, vilken lyx! Där trängs
vi med våra väskor, kläder, mat och diverse annat. Erika
har gjort jättegoda sallader, man blir hungrig av att rodda.
Vi stoppar i oss med god aptit och återgår sedan till scenen. Ljudcheck och uppsjungning står på schemat. Efter
att vi joddlat ett tag så säger någon plötsligt! -Vet ni vad
klockan är tjejer?
-Nej! -Klockan är tjugo i fem! -Va! -Herregud vi ska
ju vara på scen halv sex! Full fart mot logen! Alla får på
sig sina kläder i rasande fart. I med gelé och ett par liter
spray i håret! På med smink, vissa har lyxen att ha en
egen sminkös med sig. (Sofia Söderholm). På med allt
tingeltangel och headset. Toabesök, några kaffeslurkar, är
vattnet med? Allt går i ett rasande tempo men Dramaze

Jan Lindelöf vid datorn registrerar Agneta Holmgrens lopp
medan Tore Svedlund, målchef, till höger och Kjell Henriksson
kontrollerar att allt går rätt till. I bildkanten blickar banläggaren Lars Lundkvist ut mot upploppet.
Foto: Esbjörn Nyström
Tävlingsledare var Ingemar Sandström, som hade mycket att
bestyra. En mycket viktig insats gjordes av marketenteriet, som
försåg deltagare och arrangörer med mat och fika.
Karl-Erik Nyström

har allt under kontroll.....eller? Alla är nere bakom scen 2.
Klockan visar på halv sex. Ska vi dra igång undrar Micke? Men
var är Erika? - Hon kommer, kör igång du. Hon ska ju inte in än
på ett tag. Micke går upp och drar igång. Då kommer Erika, - Jag
har glömt mikrofonen i logen och den är låst! Hur ska jag få tag i
någon nu? Erika ilar tillbaka och på något sätt så fixar det sig!
Som alltid...
Vi spelar vår pjäs och det går faktiskt riktigt bra. Gruppen spelar avslappnat och tryggt, replikerna sitter där dom ska. Sångerna
går också bra även om vi upplever det som om lokalen äter ljud.
Publiken är bra och med på noterna. Kuriren intervjuar oss i pausen. Efter pausen så blir det lite mindre folk i publiken men vad
gör det, vi kör på! Kul att spela på en riktig scen. Helt plötsligt är
det slut, vad fort det gick! Nu är det bara att packa ihop allt igen.
Snabba som ett gäng vesslor får vi ihop allt och sedan väntar en
bit mat! Jaa, kära läsare det var en dag på jobbet med Dramaze.
P.S. Gå gärna in på vår hemsida; www.dramaze.se där ni även kan läsa
vår blogg. Läs bl a om Anna-Lenas kommande bravader i New York.
D.S.
MVH Sussi.

S. Westberg /Dramaze
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Seskarö skolans 5-6:or på resa söderut
I maj åkte ett glatt och förväntansfullt gäng, bestående av 15
barn och sju vuxna, iväg på skolresa till Gotland.
Jag pratar med Fia Hautalampi, en av föräldrarna som var med,
om deras upplevelser på resan.
Sammanlagt färdades man i nästan ett dygn med buss, tåg
och båt. Väl framme på Gotland så tog de sig fram med cykel
till de platser de besökte, ca 6 mil hann man med!
Lummelundagrottan var ett av utflyktsmålen, en otroligt fascinerande plats, och i sommarlandet “Kneippbyn” fanns det
mycket roligt att göra, b.la ett vattenland och “Pippi-huset” där
tv-serien spelades in.
Klassen gjorde också en rundvandring i Visby. De tävlade i
lag innanför ringmuren, en slags tipspromenad med GPS.
På Gustavsviks camping, 3 km från Visby innerstad, bodde de i
stugor under sin vistelse.
Alla tyckte att det var en mycket lyckad skolresa. Det var en
upplevelse att se det vackra Gotland och ta del av alla roliga aktiviteter.
Klassen fick mycket beröm för sitt trevliga sätt och goda uppförande.
Barnen och föräldrarna vill passa på att tacka bybor och sponsorer som bidrog till att göra denna resa möjlig.
Karolina Korpioja

Hela klassen 5-6.

t.v. delar av ringmuren, Ovan, färjan som tog eleverna
till Gotland.

Vägföreningen
Årsmötet i Vägföreningen har hållits
14 juni och här kommer en rapport om
vad som hände på mötet och senare.
Det blev omval av alla ledamöter som
stod i tur att avgå, så styrelsen består
fortfarande av Mats Lindelöf, Daniel
Tulered, Tommy Österberg, BengtOlov Innala, Svante Lundkvist, och
Jörgen Fält. Vid mötet diskuterades
busskurerna och representanter för vägföreningen och byn har haft en snabb
träff med vägverket länstrafiken samt
Tapanis där kurerna togs upp med ett
löfte om att när pengar finns kommer
Seskarö att prioriteras. Vid årsmötet
deltog förutom styrelsen fyra medlem4

mar och vi vill nu uppmana alla medlemmar att komma på årsmötena i
framtiden. Nu till vad som har blivit
åtgärdat under våren och sommaren,
vägarna har blivit sopade och det blev
ordentligt gjort för dom var två gånger
för det blev problem med sopaggregatet första gången. Kommunen har åtgärdat hålen efter vatten läckorna och
vissa svackor i vägarna uppe på sandbacken efter påstötningar samtidigt lagade Skanska några större hål åt vägföreningen, dom små har vi själva lagat
med kall-asfalt. Efter att vägverket inte
hört av sej tog vi kontakt med BDX när
dom klippte vägen ut till campingen
och fick samtliga vägar klippta i byn.
Alla vägkäppar har blivit utsatta i slutet

av augusti, inbetalningskorten är skrivna och delas ut i november så nu är det
bara att invänta vintern med snön.
Styrelsen för Seskarö vägförening!

Stöd Seskarö
Hembygdsförening!
Bli medlem!
Endast 100 kronor/år
Medlemmar utanför Seskarö
150 kr (pga portokostnad)

Pg 40 98 68-7
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Midsommar!

Dans runt stången….

Pilkastning...

Dragkamp

Teres, Matilda, Kajsa, Essie och Frida underhöll med
lite skönsång.

Seskarö kyrka 80 år
När Seskarö kyrka fyllde 80 år firades detta
med högtidlig minnnesgudstjänst i kyrkan under ledning av kyrkoherde Kimmo Sulilla. Efteråt samlades vi i Församlingshemmet där vi
bjöds på delikata smörgåsar och kaffe. Olle Innala gav oss intressant och initierad historik
över kyrkans spännande tillkomsthistoria.

Kyrkan var välfylld och efteråt samlades vi i församlingshemmet.
Foto: Jason

Olle Innala bjöd Kimmo Sulilla och oss andra på en
initierad historik. Foto: Jason
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"Krigsoperan" ett
oförglömligt minne
Grundprincipen för Seskarö-Bladet är
att vi skriver enbart om det som händer just här, dvs på Seskarö. Men
emellanåt tvingas vi bli lite gränsöverskridande: Vi lever ju faktiskt i den
"STORA gränsstaden" Haparanda.
Naturligtvis händer här mycket
mera än på vår lilla ö.
Men väldigt många härifrån är involverade också där. Nu i somras var
det "Krigsoperan". Enormt upppoppad av hela svenska media. Skicklig PR-kupp?
Jag har bott i södra Sverige i hela
mitt liv men nu på Seskarö sedan nära
på tio år tillbaka. Jag är allmänt oerhört kulturintresserad. Jag tillhör t e x
styrelsen för Haparanda Teaterförening och därför försöker jag hänga
med i det som händer. Vi träffas regelbundet och nu i augusti hade vi en
helt härlig utbildningshelg i Koivumaa
Fäbodvall (strax utanför Övertorneå,
ägs och drivs av Lions Club i Övertorneå).
Där planlade vi verkligen en högklassig säsong med teater, konserter
och – opera! Som ni säkert minns så
var bion stängd i Haparanda men vi
har öppnat den igen och nu även med
senaste tekniska hjälpmedel. Det är ju
ganska fantastiskt att i lilla Haparanda
avnjuta direktsänd OPERA från Metropolitan i New York. Och detta med
absoluta världsstjärnor. I början hade
vi ganska få besökare men nu fylls salongen allt mer. Vi har också en förnämlig biorepertoar, i år utökad med
"udda tisdag" där vi visar just lite mera
udda filmer för konnässörer. Allt vad
vi erbjuder annonseras i Haparanda-

Boulespelarna
Boule en mycket populär friskvårdsaktivitet med trevliga
medspelare.
Sommartid spelar vi ute på vår
utomhusbana vid Sotarvägen,
tisdagar och torsdagar kl 14.00.
Vintertid vi spelar i Idrottshallen tisdagar kl 10.30 och torsdagar kl 14.00
VÄLKOMNA!
Sinikka

bladet men det allra bästa är att bli
MEDLEM i Haparanda Teaterförening! Ni får rabatter och förnämliga
erbjudanden. OBS Medlemskap (som
ni skaffar via Maj Söderholm) gäller
från det när ni tecknar det och ett år
framåt.
Men nu några ord om KrigsOperan:
Den absolut finaste teaterupplevelse
som jag haft sedan jag flyttade hit! En
helt enormt härlig upplevelse! Vid
stranden av Torne älv med (vår gamla!) kyrka i Finland som fond. Ett gripande drama med helt fantastiska skådespelare (huvudrollsinnehavarna
Ingemar och Anton Raukola med familjer bodde här på Seskarö i Jukolagården). Super-vacker musik och en
helt förvånansvärt bra ljudanläggning.
Levande hästar som drog kärror men
också sprängde fram över stranden.
Däribland seskaröbon Stefan Wennberg.

Jason

Längst till höger på bilden, Stefan Wennberg.

Livets lilla stund
Livet finns blott en liten stund
i denna vår underbara lund.
Vi borde varje människa akta
mötas varligt och sakta.
Ta vara på varandra
aldrig någon elakt klandra.
Aldrig med ilsken hand
sikta mot annat land.
Okänd
gm Sinikka
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Detta kan tyvärr inte utvecklas till någon recension men jag vill bara nämna
de seskaröbor som medverkade: I kören Pirkko Söderholm, Marja-Liisa
Isaksson och Stefan Wennberg (även
ryttare!). Men allt ska ju dessutom
fungera i bakgrunden. Under hela perioden arbetade vår Sinikka Vestman
med att servera mat osv och tidvis
även Maud Styrefors och Maj Söderholm. Den välbesökta teaterrestaurangen drevs också den av en välkänd seskaröbo Saara Innala med familj och
goda vänner. Speciellt uppskattad blev
deras läckra laxsoppa.
Detta visar – återigen! – att Seskarö
är oumbärlig i Haparanda som KULTURkommun! Vi som bor här är så
STOLTA över er som medverkar till
detta.

Vi i grund och botten är lika
både fattiga och rika.
Du är Du, och jag är jag
alla måste vi ta nya tag.
En ny tid måste vara här
tiden vilken håller alla kär.
Måtte den icke dra förbi
stanna här och så för evigt bli.
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En god sommar
För Seskarö camping
Gotlands-receptet duger gott även för Seskarö Camping? Som vi tidigare berättat så har campingplatsen
ny regim fr o m i år. Beläggningen har varit god och
flera nyheter stundar.
Anders och Lisbeth Borg tackade nej till fortsatt arrendekontrakt eftersom de tyckte att Haparanda stad satsade
alltför lite på kommunens enda HAVSbad. Istället blev
det den välkände gotlänningen Pigge Werkelin med kompanjoner som tog över och som hyr anläggningen för 50
000 kr/år under två år.
Nu har faktiskt Haparanda stad satsat en del och bl a röjt
skog, gjort nya parkeringsplatser, rustat stugorna mm. Ny
platschef blev Åsa Hansson (konsthantverkare och drev
tidigare den lilla "Sjöboden" vid Leppiniemikajen).
Hon är nöjd med den gångna säsongen och tycker att
kundtillströmningen har varit god. Men ägarna är mer

vana vid gotländska turister och nu funderar man på andra
alternativ. Varför inte en stugby med ägda bostadsrätter.
säger Niklas Harlevi en av delägarna.

Fotbollsskola lockade många barn
Den årliga fotbollsskola för både flickor och pojkar hölls i mitten av juni. Fotbollsskolan som kallas Landslagets Fotbollsskola samlade 26 barn i ådrarna
8 – 14 år. De flesta kom från Seskarö men några barn kom även från Nikkala.
De aktiva fotbollsspelare Pontus Svedlund, Björn Österberg och William
Borg ledde verksamheten under ledning av Sten-Inge Videhult. Aktiviteterna
som pågick från kl 10 till 14 på em. med avbrott för lunch som föreningen
bjöd på.
Mathållningen ansvarade Roland Harr för. Den hade sponsrats av ICA Maxi,
Frasses och Coop Extra från Haparanda liksom Seskarö ICA Livs och Handlar´n på Seskarö. En mat som var välsmakande och gick åt som smör i solsken. Naturligtvis så hade vi fint väder som krydda på dagarna.
Fotbollsdagarna blandades med lek, fotbollsträning, vattenkrig och välbehövliga drickapauser. När dagen var slut så så vi trötta men lyckliga barn cykla eller promenera hem. Nu laddar vi för en ny fotbollsskola nästa år.
Sten-Inge Videhult Ansv Fotbollskolan.

Ovan: Vattenkrig pågår. Nedan: Hela
gänget samlat på bild.

7

Seskaröbladet september NR 03 / 09

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
Motstår väder o vind: FOLIERA!
Bevara dina meddelanden på anslagstavlan! Ett vanligt pappers-anslag förstörs jättesnabbt av väder och vind. Jag har
köpt en FOLIERINGS-maskin. Jag kan "plasta in" dina anslag, affischer osv så att de blir helt väderbeständiga! Pris
A4 15 kr, A3 25 kr. Ingemar Janson, tel 20 115.

Mycket vacker TRÄbåt säljes
Den sista i sitt slag: Mycket vacker träbåt (se bild) säljes
(pga hälsoskäl). Klinkbyggd av ASP ( unikt för Sverige) =
mycket lätt. Impregnerad och enbart fernissad = en
"GULDbåt". Ca 6 meter lång med 5 hkr Tohatsu miljövänlig 4-taktsmoter (mkt litet körd). Vinterförvaring och ev
båtplats kan ordnas. Ingemar Janson, 0922-20 115

Efterlyses
Jag är på jakt efter gamla bilder från barnkolonin som fanns
på Seskarö på 1950 talet.
Vi ungar åkte dit på flaket på Arne Partanens lastbil och
sjöng röda stugor tågar vi förbi när vi passerade de röda
stugorna som fortfarande finns kvar längst in i Sortisviken.
Jag är intresserad eftersom Gullan och jag har kommit
fram till att vi var nog där samtidigt.
Mitt telefon nr är 0220 36058 el. 070 6305751

Vänligen Alf Dunder
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

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!

Handarbetsdagar & Handarbetsträffar
Där vi kan träffas, umgås, hantverka
och dela med oss av våra kunskaper.
Intresseanmälan till Kerstin Asplund tel: 20196
eller Marita Eliasson tel: 20507
Haparanda Teaterförening
Program hösten 2009 Haparanda Folkets Hus
-Lö 26 september kl 16.00 Haparanda Kyrka
Norrbottens Kammarorkesters stråkar
med Anders Paulsson, sopransaxofonisten
dirigent: Eva Ollikainen
-Sö 18 oktober kl 18.00 Seskarö Folkets Hus
I huvudet på Sixten Olsson
Teater! Kabare! Panikteatern.
-To 22 oktober kl 19.00 Haparanda Folkets Hus
Måsen Norrbottensteatern. En modern klassiker.
-Lö 31 oktober kl 19.30 Haparanda Folkets Hus
Scener ur ett äktenskap av Ingmar Bergman
Dramaten. I rollerna: Livia Millhagen, Jonas Karlsson, Kristina Törngvist.
-To 5 november kl 19.00 Haparanda Folkets Hus
Schackspelaren med Johan Ulveson Riksteatern
En man. En resa. Ett spel på liv och död.
-To 19 november kl 19.00 Haparanda Folkets Hus,
Värlsmusik i storbandsmiljö- 100% Norrland Under
ledning av Tim Hagans, Jonas Knutsson,
saxofon Sofia Jannok, sång/jojk.
-Sö 22 november kl 17.00 Säivis Byagårg
Mamma-Pappa-Barn Teater Scratch
-Sö 6 december kl 17.00 Haparanda Folkets Hus
Svinalängorna Riksteatern,Blaue Frau,
Uusi Teatteri och Wasa Teater.
Bygger på Susanna Alakoskis bok, som blev succe
och belönades med Augustpriset 2006.
-On 30 december kl 17.00 Haparanda Folkets Hus
Banankontakt Riksteatern.
En fartfylld och miljömedveten familjemusikal.
Aktuella filmer på www.bioguiden.se se även annonser.
Obs Du tjänar på att bli MEDLEM! Bl. lägre biljettpriser!
Kontakta gärna oss i styrelsen om Du vill veta mera om
Haparanda Teaterförening. Ingemar Janson, Sinikka Vestman.
Info:Haparanda Teaterföreningen 0922-145 49
Sinikka

