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Seskarös yngste 
trål-skeppare... 
Ett säkert höst-tecken är att 
trålarna lägger till vid Leppi-
niemi-kajen här nedanför mej. 
I år hade en av trålarna, den 
stiliga "Linda" bytt ägare. Nye 
innehavaren heter Viktor Med-
ström, 18 år. Se sidan 4 

Seskarös krans- 
kullor i farten... 
Ett säkert tips är att strax är 
det jul. Då är Seskarös egna 
flitiga "krans-kullor" i farten 
och tillverkar tjusiga kransar 
till försäljning. Sidan 5 

"KransKullorna"  i farten i Folkets hus för att binda snygga 
kransar till försäljning inför julen. Fr v Anne-Marie Innala, 
Mats Lindelöf, Sinikka Vestman, Maj Söderholm, Rut Sved-
lund, Maud Styrefors och Dagny Lundkvist, Foto Jason. 
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Stöd Seskarö  
Hembygdsförening! 

Bli medlem!  
Endast 100 kronor/år 

Medlemmar utanför Seskarö 150 
kr (pga portokostnad) 

Pg 40 98 68-7 

 

 
Ett nytt 
spännande år 
Snöflingor dalar ner så sakteli-
ga utanför mitt fönster. Julen 
med frid och ro närmar sig 
och framförallt ett nytt spän-
nande år. Barnen leker, man 
kan tyda en glädje över att 
vintern är på väg. Tankarna 
far tillbaka till hösten då det 
inte var samma känsla. Det fö-
rekom skadegörelse. Barn som 
attackerade äldres hus.  

Jag konstaterar att samma 
problem finns på landet som i 
storstäderna. Det är när vi 
blundar och tror att inte här 
som problemen växer.  

Hur kommer 2009 att se ut? 
Jag bestämmer mig för att det 
skall bli ett bra år, med flera 
nya, spännande och nya utma-
ningar. 
Gott Nytt År! 
Ann-Charlotte Bucht 

Ledare Hembygdsföreningen informerar 
Ett projekt som legat som ett OK på styrelsens axlar är nu färdigt. Vi har äntligen 
fått spån (108 kubik) upp på Folkets Hus vind. Det var nödvändigt för att ytterligare 
kunna få ner de höga energikostnaderna. Jag vill passa på att tacka Bengt-Olov Inna-
la som bidrog med transporten samt Daniel Tulered som ställde upp som arbetskraft. 
När det gäller vattenskadan i köket väntar vi fortfarande på hantverkarna. Vi hoppas 
vara klara med detta före jul. Observera även att vi har en ny hemsida på ny adress, 
se baksidan! 

Styrelsen vill passa på att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År 
Ann-Charlotte Bucht 

Författarafton - bokcafé 25 september 2008. 
Samma dag som mediabruset kring stora bokmässan i Göteborg startade, där kända för-
fattare ger ut sina nya böcker, har vi förmånen att ha vår egen lilla bokmässa här på Ses-
karö. Kerstin Bergström, sedan 8 år fast boende författare på ön, presenterar sin ny-
skrivna bok "Breven från min sommar." Här på Hembygdsföreningens bokcafé får vi 
en enkel och levande beskrivning om Kerstins författarliv, och hennes upplevelser under 
skrivande. En boks tillkomst är enligt författaren som att föda ett barn - allt ska vara rätt. 

Under årens lopp har 17 böcker blivit skrivna, varav 4 är romaner. Hon säger också 
att självbiografins tid är över för hennes del, och konstaterar att hon även nu ligger " fel i 
tiden"- då de flesta nya böcker i dag är biografier. När hon skrev sina självbiografiska 
böcker, var det inte populärt att utlämna sig själv och sina närmaste. 

Kerstin berättar att den nya boken är ett experiment och något nytt för henne. Inspira-
tionen har bl a varit, unikt nog, en roman från 1866 skriven av författaren Alponse Daudet 
och utspelar sig i Provence. Hon läser den nästan varje sommar. En sommarbok, vilket 
Kerstin också vill kalla sin bok. 

Innehållet i Kerstin Bergströms bok är en kvinnas 10 brev till en yngre man. En som-
marbok om kärlek, den som förminskar och den som berikar, den som gör så ont och 
den som helår. Hon läser ett kort avsnitt ur sin bok - boken som först blir till" i huvudet," 
och sedan skrivs ner direkt på vanlig gammaldags skrivmaskin som behöver tippex. Helt 
otroligt, enligt min yrkeserfarenhet! 

Ett bokomslag är också viktigt. Brev från min sommar är skönt grön med en vacker 
lupin i vänstra hörnet. Under den efterföljande diskussionen uppkommer frågor och tan-
kar om vem man skriver för och varför?  

För kvällen har Kerstin ett specialpris på boken med personlig dedikation till köparen. 
Gott fika avslutade en givande kväll, och som ett enkelt tack fick författaren ett par 

hemstickade värmande sockar. 
Vi vandrar hemåt och ser fram emot intressant läsning. Kanske måste vi, som en 

av tidningsrecensenterna, läsa boken två gånger, för att riktigt förstå kärleksbudskapet.  

Rut Svedlund 

Under ledning av Karl-Erik Nyström har Hembygdsföreningen hållit en serie historie-
kvällar under hösten. Nu ska vi � äntligen! � försöka komma igång att göra "Seskarö-
Boken"! Men vi önskar FLERA historiskt intresserade deltagare! Träffarna fortsätter i 
vinter. Se anslag vid Folkets hus. Alla är välkomna! Foto Jason 

SIF INFORMERAR  
Från och med oktober är det 
möjligt att slänga ris och bränn-
bart vid idrottsplatsen för 2009 
års maj-brasa. Observera att 
det endast kan ske under kans-
liets öppettider som är mellan 
08.00-12.00, önskas annan tid 
var vänlig kontakta kansliet på 
tfn 070-5449495 för en överens-
kommelse. 



av maten med alla sinnen. Snygg upp-
läggning med olika färger. Jag tycker 
om att laga mat men det är inget kall. 
Kunderna berömmer maten och det 
sporrar.  
Hur ser det ut till jul? - Vi har funde-
rat på om vi ska ha någon jultallrik 
men inget är bestämt. 

Vi diskuterar om det finns någon 
särskild traditionell rätt här. Pite har ju 
sin palt. Vi kommer fram till att dopp i 
kopp eller smörkopp kan vara en så-
dan. Älg och renkött förekommer ock-
så. Just nu råder en fettdebatt och för 
inte så länge sedan så var även trans-
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Orienteringssäsongen 2008 
Seskarö IF:s orienterare kan återigen se 
tillbaka på en framgångsrik säsong. De 
absoluta höjdpunkterna blev dubbelar-
rangemanget, Natt- och Sprint-DM 
samt Lars Lundkvists DM-seger på 
långdistans i seniorklassen.  

Men orienteringsverksamheten om-
fattar också klubbmästerskap, tolv trä-
ningsorienteringar med sammanlagt 
drygt 400 deltagare, en etapp i Östra 
Nattserien samt motionsarrangemanget 
Naturpasset. Under året har tre kartor 
blivit färdigställda: skolgårdskartan, 
sprintkartan och Santasaarikartan. Den 
sistnämnda kom till användning vid 
Natt-DM där Lars Lundkvist med hjälp 
av  Esbjörn Nyström svarade för myck-
et utslagsgivande banor. Sprint-DM-
banorna hade Jan Lindelöf som banläg-
gare med Karl-Erik Nyström som biträ-
dande. Som tävlingsledare för DM-
tävlingarna  fungerade Tore Svedlund 
och Ingemar Sandström. Vi fick fina 
vitsord från de tävlande för båda arran-
gemangen. 
Lars Lundkvist svarade för en mycket 

stark prestation genom att vinna ett 
mycket tunglöpt och svårorienterat 
DM i Vuonoskogarna. Att Lars vid 44 
års ålder klarade av att vinna senior-
klassen var imponerande. Övriga DM-
mästare i år blev Jan Lindelöf och Jan 
Lindström med seger på medel- re-
spektive långdistans i klasserna H 55 
och H 40. Inte mindre än 13 av våra 
orienterare erövrade DM-medaljer un-
der säsongen. Vid DM i Vuono i Ha-
paranda OK:s regi kunde vi ställa upp 
med 21 deltagare. 

Östra nattseriens första etapp arran-
gerade SIF på Santasaari med Lars 
Lundkvist som banläggare. Våra ung-
domar har också visat framfötterna 
ordentligt, och vi hoppas kunna få med 
än fler i vår verksamhet kommande 
säsong. 
Karl-Erik Nyström 
Havets guld,  
något för bankfacket? 
Nu när allehanda kriser viner kring 
knutarna och pensionspengarna visslar 
iväg, då kanske Kalix löjrom kan vara 

lösningen? Med ett kilopris på tusen 
kronor så är det guld värt!  

I år var fångsten rekordlåg både 
bland yrkesfiskare och fritidsfiskare 
därav prisökningen. Vad detta beror på 
tvistar de lärde. Leken, sälen mm? Men 
frågan är om man inte kan jämföra det 
med industrins cykler? Under några år 
så går det uppåt för att sedan falla till-
baka och så håller det på. Ett som är 
säkert i alla fall är att yrkesfiskarna må-
nar om sin fisk, de vill ju ha jobben 
kvar!  
S. Westberg. 

Husman är  
dagens halva veckan 
Det är Ann-Charlotte Bucht och Dani-
el Tulered på Seskarö Kiosk och Ö-
service som serverar dagens rätt tre 
gånger per vecka. 
Hur kom det sig att ni började med 
dagens rätt? A-C: - Vi hade personal 
från sågen som åt här och de hade öns-
kemål om annan mat än grillat. Vi 
började servera husmanskost och det 
gav bra resultat. När sågen lades ner 
och Seskarö Wärdshus slutade med 
luncher tänkte vi att vi provar med 
dagens. Vi har även riktat oss till pen-
sionärerna och PRO-medlemmar beta-
lar 50 kronor för en lunch. Många är 
ensamma och kiosken blir då även en 
träffpunkt.    
Vilka kommer och äter?  - Det är 
alla möjliga, pensionärer, hantverkare 
och vindkraftsfolk mm. 

Maten lagas från grunden och det är 
inte fråga om några halvfabrikat här 
inte. Ann-Charlotte berättar att hon 
gjorde rotmos en dag och det var en 
återupplevelse för många. Varje fre-
dag så har man efterrätt. Fredag inne-
bär också leverans av smarriga bak-
verk. Mycket populärt. Dessutom har 
man även mat för avhämtning.  
Vad är mat för dig?  - Mat är någon-
ting vi måste ha. Man ska kunna njuta 

fetterna på tapeten. 
Vad är din inställning till fett? - Ät 
det med måtta. Oljan vi friterar i inne-
håller inga transfetter.   

Till sist så vill Ann-Charlotte infor-
mera att luncherna har en prövotid 
fram till jul. Dessa ska sedan utvärde-
ras. 

Som slutkläm kan man ju inte låta 
bli att undra var ordet husmanskost 
kommer ifrån? Om man läser i ordlis-
tor o d så kommer då jag fram till att 
det är enkel vardagsmat som bjuds åt 
husets folk. 
S. Westberg 

Lunchen, både god och prisvärd, hos Ann-Charlotte och Daniel i Kiosken har bli-
vit en succé. Foto Jason. 
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Nye innehavaren till trålaren 
"Linda" är bara 18 år. Men Viktor 
Medström vill bevara fisketradionen 
på Seskarö. Det är bara att önska 
lycka till! 
Viktor har fiskat i hela sitt liv. Oftast i 
samarbete med bästisen Oscar Innala. 
Deras delikata rökta lax är synnerligen 
välkänd hos nöjda kunder på ön. 
   Men nu satsar han på att bli yrkesfis-
kare på riktigt. I samband med en kon-
kursauktion köpte han trålaren "Linda" 
till "förmånligt pris". Båten är 12 me-
ter lång och 4.30 bred, dvs en ganska 
"knubbig" farkost. Men sedan fick han 
inte tråltillstånd och han  har nu i höst 
fiskat med skötar tillsammans med 
pappa Ove. Viktor hoppas dock få sitt 
åtråvärda tråltillstånd till nästa år. 
    Många ungdomar flyttar ju härifrån 
och skaffar nya spännande yrken i t ex 
Luleå eller Stockholm. Men Viktor vill 
stanna kvar och dessutom satsa på 
yrke som somliga anser är utrotnings-
hotat. Varför? 

Vill vara ute i skärgården 
-Jag är en verklig naturmänniska och 
älskar att vara ute i skärgården. Dess-

utom är jag morgonpigg och det måste 
en fiskare vara, svarar han. Seskarö har 
ju verkligen gamla fisketrationer och 
jag vill att vårt yrke ska leva vidare. 
   Seskarö har bara en yrkesfiskare, 
Ingvar Lerdin och i Nikkala finns fyra. 
    Kanske det inte går att leva på fisket 
enbart och Viktor kan  t ex tänka sej 
någon form av fisketurism eller annat 
som kan ge värdefulla bi-inkomster. 
Viktor har faktiskt en annan båt som 
kan ta elva passagerare. 

Hund- och jaktintresse 
För ett par veckor sedan var jag på väg 
till Stockholm med tåg för att fira mitt 
barnbarn Pontus som skulle fylla 18. I 
restaurangvagnen träffar jag på � Vik-
tor! Han är på väg till Skåne med sina 
kompisar för att jaga � vildsvin. Grab-
barna vållade en del uppståndelse på 
Stockholms Central där dom samlades 
med alla sina bössor... 
   Viktor är nämligen även rutinerad 
jägare. Nu var han på väg med sina 
kurskamrater från "Jakt & Turism" på 
Kalix naturbruksgymnasium för att 
träna sig på vildsvin. Som (ännu!) inte 
finns här uppe... När jag skriver detta 

ska Viktor just arrangera rävjakt här på 
Seskarö för sina kamrater. 
    Morfar K-G Söderholm är ju väl-
känd jägarutbildare här uppe och hans 
stora HUNDintresse har gått i arv till 
Viktor. Hans finska stövare "Bella" är 
jaktprovschampion och är bara ett CA-
CIB från att bli internationell champi-
on. 
   Viktor lär vara Sveriges yngste trål-
skeppare och vi önskar honom lycka 
till! 
Text och foto: Jason 

Trål-skepparen 
Viktor stannar kvar 

Viktor blir intervjuad hemma i köket hos 
mej. (i bakgrunden Ingemars hemgård i 
småland) 

"Linda" heter hon, Viktors stiliga trålare. Här är han tillsammans med stolt pappa Ove. 
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Kransbindning  
på Folkets hus 
Strax före pressläggningen av detta num-
mer blev jag inbjuden till Folkets hus i 
rykande snöstorm. Men där inne var det 
varmt och gott. Dessutom DOFTADE 
det så härligt av allt det gröna och fina 
enris mm som Mats Lindelöf plockat ute 
i skogen. Mats var f ö den ende manlige 
deltagaren i gänget, varför? 
Jason 

Konstnärlig utflykt mm 
Seskarö KonstnärsKlubb hade sedan 
länge planerat konstnärlig utflykt utom-
lands. Dock icke så långt,  bara till Tor-
neå, Den 29 november åkte ett gäng gla-
da konstnärer iväg först till välkända Ai-
nes konstmuseum. Där har säkerligen 
alla våra läsare varit flera gånger men 
däremot var det få av oss som besökt 
"Tornedalens landskapsmuseum", som 
ligger strax intill. Ett verkligen intressant 
och sevärt museum! 
   Därefter passade vi att avhålla vår jul-
fest (som skulle ägt rum veckan därpå) 
på Torneå Stadshotell. Där var det full-
smockat med gäster men vi hade � som 
tur var � beställt bord i förväg. Där pas-
sade vi också på att bestämma tema för 
nästa års konstutställning. Temat är den-
na gång synnerligen vittomfattande, 
nämligen "Livet". En härlig konstnärlig 
dag i glada vänners lag. 
    Några av oss är dessutom aktiva i Ha-
paranda Teaterförening. Vi gjorde en 
trevlig dagsutflykt till Luleå där vi avslu-
tade dagen med att se "Romeo och Julia" 
på Norrbottensteatern. Där medverkar bl 
a seskaröbon Fred Söderholm. Uppsskat-
tad blev också vår (gratis!) bussresa till 
Haparanda där folkkära Lill-Babs fram-
trädde inför ett totalt fullsmockat Folkets 
hus. OBS nu har vi också startat 
BIOverksamheten igen! Missa t ex inte 
härliga "Maria Larssons hemliga dröm", 
Jan Troells nya film (jag såg den i Stock-
holm nyligen). 
    Sågen läggs ner, det är mörkt och rug-
gigt men KULTUREN lever på Seskarö! 
Jason  

Ingen julgran i år 
Så långt som gamla seskaröbor kan min-
nas så har ön alltid haft en stor fin JUL-
GRAN. Så dock icke i år. Setras fina 
julgransbelysning kan ni i år njuta av hos 
Michael Oscarsson, Bastugränd som 
övertagit den. Haparanda kommun place-
rar ju ut en del julgranar. Men även i 
DETTA avseende är Seskarö en bort-
glömd del av kommunen... 
   Men kanske vi alldeles själva kunde 
skaffa fram julgran till NÄSTA jul? 
Jason 

De flitiga "kranskullorna" i arbete. Foto Jason 
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Trädgårdsgruppen hade i oktober sin år-
ligt återkommande skördefest. Det var en 
trevlig tillställning med ett vackert upp-
dukat bord. Alla deltagare hade bidragit 
med en massa läckerheter; allt från Ann-
Maris vinbärssaft, Tallstigens äppelchut-
ney, Jansons hemodlade hallon och Ingas 
morotskaka till stekt hare och älgrostbiff 
och det är ändå bara en liten del av allt 
gott och spännande vi bjöds på. Det är 
fantastiskt vad mycket gott man kan pro-
ducera här i våra hemtrakter. 

Nu i december kommer Trädgårds-
gruppen att träffas för att göra julgrupper.   

2008-11-05, Brev nr 2, Lars Hedalm, Länstra-
fiken i Norrbottens län, Box 183, 956 23 Över-
kalix 
Hänvisar här till samtal vecka 44 och medföljan-
de kopia det brev, som tydligen inte nått dig. Vi-
dare efterforskningar visar att bristen på 
busspassagerare från Seskarö mycket beror 
på bristen av busshållplatser med tidtabeller 
för de resande. Som ju finns i alla byar, vilket 
jag konstaterat t.ex. i Salmis, vilken by är myck-
et mindre än Seskarö, som har över 500 perso-
ner. Endast vid ICA på Seskarö finns en busskur, 
som dessutom är felvänd. Ö-borna har alltid varit 
vana att samåka och försökt klara sina resor, men 
i dessa miljö- och besparingstider bör service för 
bussturerna finnas så alla, även ungdomar och de 
utan bil kan vara oberoende, och som alla andra 
byar ha bra service att vid sitt bostadsområde, 
kunna lite skyddat och med tidtabeller anslag-
na, vänta på sin buss. 
Först och främst är det våra dagligen väntande 
skolbarn som behöver ett tak över huvudet inför 
kommande höstrusk. Under vårt samtal kom vi 
överens om att jag sänder en kartskiss på platser 
där de 3 busskurer, som vi önskar, snarast blir 
uppsatta. 
Idrottstränande ungdomar, planerad storsatsning 
på Seskarö Tromsö och Haparandas tillväxt gör 
att allt fler människor kommer att behöva bussen 
framöver. Därför behövs säkerligen denna åtgärd 
redan nu. 
Seskarö Vägförening och PRO står bakom för-
slagen och jag har fatt uppdraget att framföra 
denna begäran. 
Enligt uppdrag: Rut Svedlund, Mats Lindelöf 
Seskarö Vägförening 
Karta med markeringar medföljer 

Skördefest  

Egenproducerade läckerheter... 

Bussturer och busskurer 
Allmänna önskemål om busskurer längs Seskarövägen gjorde att jag tog på 
mig att genom brev till Länstrafiken anhålla om sådana till Seskarö. 
Om Ni Ö-bor inte gillar detta vill jag att Ni reagerar till Seskarö Vägföre-
ning. Vissa bilägare tycks vara nöjda med dagens lösning och räds ej att 
bussturerna dras in, som det hotats om förut. En dag behöver kanske även 
bilägarna buss! Vid dåligt väglag och snöväder är det också tryggt att ha 
tillgång till buss in till stan, där man sedan kan utnyttja Ringlinjen och ta sig 
vidare. Här till höger har Ni vår anhållan. 
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Seskaröbo  
uttagen i länslaget 
Gustaf Vallgren har blivit uttagen i 
det länslag i innebandy som, under 
våren, ska representera Norrbottens 
färger i Stockholm. 
� Det ska bli riktigt roligt att få repre-
sentera Norrbotten eftersom jag har 
haft detta som mål under mer än åtta 
månader, säger Gustaf glatt när Ses-
karöbladets utsände träffar honom i 
hemmet på Skolvägen.  

Det norrbottniska laget, som Gustaf 
representera som målvakt, kommer att 
spela mot andra svenska landskap un-
der en till två veckor i Stockholm där 
ett gruppspel först kommer äga rum. 
Lyckas Norrbotten gå vidare från 
gruppspelet hägrar den åtråvärda fina-
len i Globen för Norrbottens spelare.  
� Det skulle vara en upplevelse att få 
spela finalen i Globen, men det är hårt 
arbete som gäller för att vi ska kunna 
nå dit, säger Gustaf. 

Hårda uttagningar  
Vägen till att representera läns laget har 
dock inte varit en dans på rosor för Ses-
karöbon som fått utstå hårda tränings-
pass där spelare, en efter en, fick lämna 

Täby och  
Svenska Superligan 
När Seskaröbladets utsände sedan frå-
gar Gustaf om hans framtidsplaner är 
planerna tydliga. 
� Jag vill spela i Svenska Superligan, 
som är Sveriges högsta serie, i stock-
holmsklubben Täby eftersom de har en 
bra mentalitet och lyfter fram unga spe-
lare, säger han. Trots sin förkärlek till 
Täby vill Gustaf agera som en annan 
målvakt i Svenska Superligan.  
� Min förebild är Warbergs Peter Sjö-
gren: �Han är kung i målet.�  

Text och Foto: Joakim Heneskär-Bucht 

laget. 
� Vi var 7 målvakter från början och 
under träningarna har tränarna bland 
annat tittat på hur vi har agerat på plan, 
vilka egenskaper vi besitter och gjort 
en bedömning utifrån det, berättar han. 
När tränarna sedan hade gjort sina slut-
giltiga val återstod två målvakter, där 
Gustaf var en av dem.  
� Vi är två jämnbra målvakter som spe-
lar tillsammans i Hertsön, så det kom-
mer att bli en hård kamp om vem av 
oss som får spela, säger Gustaf. 

Började spela som åttaåring 
Gustafs innebandykarriär startade när 
han flyttade från Seskarö till sin mor i 
Luleå och började spela i inneban-
dyklubben Hertsön, en klubb som han 
fortfarande, i 16-årsåldern, represente-
rar. Utöver innebandyn spelar han även 
fotboll i Luleå Sportklubb (LSK), något 
som han började med i och med sin 
flytt till Luleå.  
� Det blir väl 3-4 träningar i veckan 
plus match, men det går an, säger han. 
Gustaf fortsätter: 
� Det är roligt att variera sig mellan 
sporterna, men innebandyn tycker jag 
är roligast och ligger mig varmast om 
hjärtat.  



 
 
 
 
 
 
 

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. Susanne Westberg, 201 23 
OBS! Alla föreningar på ön annonserar gratis! 

Seskaröbladet december NR 04 / 08 

Returadress:      
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

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 

Hembygdsföreningens styrelse 

Ann-Charlotte Bucht Ordf       tel. 205 22 
Åsa Lindgren v. ordf.               tel. 204 29 
Saara Innala, kassör                tel. 200 13  
Kerstin Johannesse�n               tel. 201 31  
Sofia Söderholm                       tel. 205 44 
Maj Söderholm, suppleant       tel. 201 91  
Erika Medström  
Nadja Skog  

Båtklubben håller årsmöte 
På Folkan  

Söndag: 7 dec KL: 18 00. 
Vi hälsar alla medlemmar väl-

komna och bjuder på tårta efter 
mötet! 

Styrelsen för S-Ö-B-K 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

Julmarknad/Vi sjunger in julen 
Folkets Hus den 14 december,  

3: e advent Kl. 13.00-16.00 
Rigmor Lundmark gästar oss och  

kommer att leda sången. 
Servering 

Hjärtligt välkomna ! 
Seskarö Hembygdsförening 

God Jul! Önskar Redaktionen 


