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PRO hyllade FAR!
PRO på Seskarö är mycket för NYtänkande:
Man firar inte bara MOR, numera uppmärksammar man även FARS Dag med kaffe och tårta! Mera om PROs livaktiga verksamhet och bl a många kurser på sidan 4.

Nystartad innebandy
Flickorna har börjat träna innebandy en
gång i veckan. Barngympan har pågått hela
hösten se bilder därifrån på sid. 5

PROs nya och härliga tradition FARS-DAGSkaffe! Foto Jason

Den nystartade innebandygruppen för flickor. Här syns Kajsa, Frida, Theres, Matilda och Emilia, några av tjejerna som träffas på torsdagar för att spela och ha kul.

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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En vanlig
huggkubbe

Ledare

Jag skriver just sista ledaren för Seskarö-Bladet årgång 91. Funderade lite
över det (i ambulansen) om jag får uppleva vårt 100-årsjubileum? Just när vi
skulle slutproducera förra numret av
vår tidning, när jag satt och skrev den
sista lilla notisen för att skicka till Peter
(Apelqvist) så drabbades jag hux flux
av stroke. Peter var duktig och gjorde
ensam klar tidningen med den äran.
Utan Peter hade den inte kommit ut!
Stroke drabbar lite olika. I mitt fall:
först förlorade jag talförmågan och jag
kunde helt enkelt inte SKRIVA. För
mej som yrkesjournalist var det ganska
hemskt. Med hjälp av bl a duktiga läkare i Haparanda, Kalix och Umeå blir jag
nu sakta bättre men vi söker nu en efterträdare. På tiden förresten! Jag har
varit redaktör för Seskarö-Bladet nästan
sedan jag flyttade hit, dvs i snart tio
år...
Det har varit en härlig tid! Det jag i
första hand brukar berätta om Seskarö
är den fantastiska, värme, omtanke och
HJÄLPSAMHET som jag har mött! Ett
litet exempel: När jag köpt mitt mysiga
hus så upptäckte jag att den gamla
huggkubben var alldeles murken. Jag
berättade för mina goda grannar och
dan därpå kom Daniel Tulered med en
riktigt bamsig huggkubbe (från sågen?).
Den höll ända tills i våras då den sprack
och jag annonserade efter en ny (i Seskarö-Bladet, var annars?). Då kommer
Göran Wigren med en alldeles färsk
huggkubbe från en präktig björk på
hans tomt.
Men jag också fått hjälp med min båt
(som jag nu tyvärr måste sälja), min
gamla bil, att få ved hemkörd, vägen
plogad mm. I Stockholm (där jag bodde
i 40 år) är det inte alls lika vanligt med
just hjälpsamhet...
För att inte tala om alla nya fina
KOMPISAR! T ex i Lions, Seskarö
KonstnärsKlubb, Haparanda Teaterförening, Hembygdsföreningen, Jukola
stiftelsen, trädgårdsvänner och hundvakter! Det enda som saknats är en tennisklubb...
Låter det som en nekrolog? Nej det är
bara en tillönskan om en God Jul (och
helst VIT – när jag skriver detta hällregnar det...)
Er tillgivne redaktör

Jason

SKOLANS LUCIA tåg
FOLKETS HUS
16 december kl. 18.00
Julspel och kakförsäljning
Servering
Välkomna!

Samarrangemang med Seskarö Hembygdsförening

Pubkvällen!
En fantastisk kväll med ett 60-70-tal gäster som njöt av god mat och underhölls av
dom otroligt skickliga tjejerna i Dramaze som intog scenen med ett proffsigt och
sensuellt framträdande där dom blandade friskt mellan hårdrock och Abba och nån
lugnare låt, det var till och med några fans som förutom att dom sjöng med i refrängerna kastade fram och tillbaks med håret, nåt som kallas för hedbanging pga. yrseln
som blir därav! Alla i publiken verkade njuta av showen som endast avbröts för
korta skivinslag när tjejerna behövde hämta andan ibland, men hela kvällen flöt uppträdandet på i ett högt och bra tempo.
Vi som jobbade under kvällen hade alla trevligt och tyckte att gästerna verkade ha
haft en mycket bra kväll med skötsamma och trevliga gäster, och en underbar show
som flera gånger lockade ut personalen från köket och sågs stå gungande i takt med
musiken i lilla hallen!!
" Personalen under kvällen"

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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Det vi sår får vi skörda
– TrädgårdsGruppens skördefest.
Folk strömmar till med välfyllda korgar
innehållande bröd, grönsaker, sallader,
svamp, vilt, potatis, bär och frukter.
Allt odlat i den egna trädgården, plockat i skogen, fällt med egen bössa eller
infångat från Bottenvikens rena vatten.
Detta är en beskrivning från Trädgårdsgruppens årliga skördefest.
Tjugotal medlemmar med respektive
och inbjudna gäster hade ordnat den
årliga skördefesten på Folkets Hus för
att tillsammans njuta över vad vår fantastiska natur kan erbjuda. Vi åt och
drack, skrattade åt roliga historier och
lyssnade till Trädgårdsföreningens olika aktiviteter som man haft under året.
Trädgårdsföreningen är en sektion under Hembygdsföreningen. Är Du intresserad att vara med hör av Dig!
Maud Videhult Trädgårdsgruppen.
E-post: maud.videhult@telia.com

Kransbindning på Folkets
Hus en tradition
Så var det dags igen och binda kransar
till Allhelgonhelgen och till juldekoration. Alla är så duktiga och kreativa,
man får en sån inspiration av, att vara
med, men än var Mats den ende manlige deltagaren i trevliga gänget.
Text: Sinikka
PS Sedan jag skrev detta har vi haft
ytterligare en kransbindning med Maud
Videhult, Anna-Karin Lindahl och Anders Lindahl, dvs ytterligare en MAN!.

Fr.v. Lone Lahti, Maj Söderholm, Rut
Svedlund, Ann-Mari Thyni, Maud Styrefors, Anne-Marie Innala, Karla Isaksson,
Pirkko Söderholm, Elisabeth Harr, Sinikka
Vestman. Saknas på bild, Mats Lindelöf.
Foto:Jason

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

Trädgårdsföreningens medlemmar lät
sig väl smaka av alla läckerheter som
det bjöds på. Foto: Jason

Julmarknad
Folkets Hus den 6 december
Kl. 11.00-15.00
Servering
Hjärtligt välkomna!
Seskarö Hembygdsförening
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PRO

Cirklar för PRO medlemmar

Vid PRO-mötet i november antogs styrelsens
förslag till oförändrad medlemsavgift för 2010
om 200 kronor. Vidare togs beslut om verksamhetsplan och budget för 2010. Verksamhetsplanen är omfattande där det beskrivs vad
föreningen ska göra under det kommande verksamhetsåret. Vi ska bl a följa upp kommunens
beslut och verksamheter för sjuk-och hälsovård, omsorg, hemsjukvård, boenden, anhörigvård, taxor och annat som berör pensionärernas
vardag. Detta gör vi samråd med PRO:s samorganisation inom kommunen samt genom våra
representanter i Kommunala Pensionärsrådet,
KPR.
Vi erbjuder medlemmarna att förkovra sig
utbildningsmässigt genom olika studiecirklar
där vi har ett stort utbud att komma med. Mer
om studiecirklar här bredvid.
Vi ska ha åtta medlemsmöten under nästa år
där vi informerar om vad som händer inom
både distriktet och riksorganisationen. Vi kommer även att ha gästföreläsare i för oss intressanta ämnen.
Mötet avslutades med farsdagstårta och kaffe. Det var faktiskt första gången vi firade farsdag. Morsdagskaffe har vi haft varje år sedan
urminnes tider.

-Handarbets/sycirkel på onsdag kl 13.00.
-Datacirkel på tisdag kl 17.00 och onsdag kl 17.00.

Text: Clas Thyni

Sinikka
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Cirklar som startas 2010:
-Säkerhet i vardagen "Bättre tänka efter före"
Om att förebygga och förhindra olyckor, men
också få kunskap om vad och hur man gör om
det händer.
3 februari kl 14.00 Margareta Lindbäck, ICE och SOS.
3 mars kl 14.00 Sjukgymnast Eila Eriksson.
7 april kl 14.00 Polis Christer Holm
5 maj kl 14.00 Räddningstjänsten Anders Lindahl.
-Miljöcirkel "Hållbar miljö" startas på mars 2010.
Tider och startdatum kommer så fort det blir klart.
Ev. kommer, att startas mer cirklar senare
i- Qi Gong -Träslöjd -Trafikfrågor -Konsumentfrågor
-Akvarell - PROs Handlingsprogram.
Mer information på medlemsmötena eller annonser.
Hör av er med egna förslag till studiecirklar.
Anmälningar på tel. 20233
Vi ser fram emot en resa, kom gärna med förslag.
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Barnens önskelistor till jultomten
Julen närmar sig med stormsteg, och det är dags för
barnen att sätta sig ner och skriva ner sina julklappsönskningar. Det är en spännande uppgift
som det läggs mycket inlevelse och funderingar på.
Här kommer några Seskaröbarns fina önskelistor.

Barngympan
Barngympan har varit i full gång hela hösten, med
ett stort antal barn som gympar varje måndag.
Här är några bilder på glada och aktiva barngympabarn!
Text & Foto: Karolina Korpioja

REFLEKTERA mera!

Kan sågen säljas?

Samma uppmaning som varje höst: Det mörkt och ni SYNS
INTE i mörkret! En billig livförsäkring är en REFLEXVÄST! Säljs även här på ön. Föräldrar: Kolla att era barn
har ordentligt cykellyse och reflexer! Och hunden reflexsele!

Önskedrömmen är naturligtvis att någon köper sågen och
startar den på nytt! Men utsikterna för detta verkar små medan Setra däremot har öppnat för att sälja sågen. Men då
kommer den troligen monteras ner och fraktas iväg.
Haparanda stad säjer blankt nej till bekosta den omfattande sanering som krävs då sågen är borta. Stora reportage har
publicerats i både Haparandabladet och NsD där ni kan läsa
mera. Vår egen såg-medarbetare Tommy Österberg rapporterar vidare i nästa nummer.
Nu kör Karlsborg bort sitt lagerav massaved som legat på
sågplanen under lång tid.
Även i år saknar vi den vackra ”Assi-julgranen” men Michael Oscarson tänder också denna jul sin tjusiga ”julTALL.”

Mörklagt – som vanligt...
Varje höst samma klagovis mot Vattenfall, som sköter gatubelysningen på Seskarö. Gatlampan här utanför mej har inte
lyst sedan i somras! Lampan utanför Tommy Österberg
släcks punktligt varje kväll klockan halv sju osv osv. Trots
uppmaningar ingen service!
Jason
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Seskarö IF:s orienterare har avslutat en framgångsrik säsong med flera arrangemang och många tävlingsframgångar.
DM-skörden i år blev 13 medaljer, (4 guld, 4 silver och 5
brons). Mest framgångsrika har Nils Henriksson och veteranen Hans Ylipää varit.
Vid årsavslutningen sprang man först en lottad budkavle på
banor signerade Lars Lundkvist. Därefter följde ett enklare
samkväm då KM-medaljer, tävlingsmärken och uppmuntringspriser delades ut. Sektionsledaren Ingemar Sandström
erövrade under året elit 3-märket och ungdomsmärket i silver
Ina Westin. Orienteringsförbundets förtjänstmärke delades ut
till Per Lindström. Lars Lundkvist som varit ansvarig banläggare för de flesta av sektionens så kallade värdetävlingar erhöll banläggarmärket elit.

Trafikmiljön på ön
Vårt "bussprojekt", som ska ge en säkrare och bättre trafikmiljö för våra ungdomar och våra äldre är nu klart.
De flesta har väl läst Leif Svanbergs artikel i Haparandabladet. Jag är honom tacksam för stöd och hjälp, efter att han
upptäckt att vi inte fått svar på våra skrivelser. Så småningom kom både Trafikverk, Vägverk, Seskarö Vägförening och
busschaufför till möte. Efter det så påbörjades arbetet enligt
lagar och regler som gäller. Busschaufförerna har påverkat
och är tacksamma för en säkrare påstigning och vi övriga får
vara glada över en lugnare trafikrytm längs Seskarövägen.
Jag hoppas ungdomarna är nöjda över att ha tak över huvudet när de väntar på skolbussen på morgonen.
En önskan är cykelställ intill kurerna, om det är möjligt.
För andra bussåkare fattas ännu turlistor, som finns på alla
plaser jag väntat vid.
Hoppas också att vi slipper de tråkiga vägguppen, som
brukar dämpa trafiken på andra ställen. Vissa tycker att passagen mellan plattformerna är smal, men en bred buss går ju
med marginal, som det är menat! Om snöröjningen blir något
större hinder får det lösas som på alla andra platser.
Tack till alla som varit stödjande och positiva, samt att alla
bidrar till en säker trafikmiljö.
Rut Svedlund

Trädgårdsgruppen
besökte Butiken på Landet
Ett gäng vetgiriga från trädgårdsgruppen besökte Butiken på
landet där Pia Hulkoff berättade om läkande och ätliga örter.
Pia berättade att vi vant oss att använda syntetiska medel i
stället för att ta till vara det naturen erbjuder.
Vi fick lära oss att du ska vara glad om du har mycket
maskrosor i gräsmattan. Du kan använda de späda bladen till
salladen. De är nyttigare än den sallad som vi köper.
Färska brännässlor kan du använda som bastukvast. Men
innan du använder den så låt brännässlekvasten ligga på stenarna först. Om du vill så kan du använda nässlor som fotbad. Allt enligt Pia. Hennes man Kurt hade dock testa fotbadet och var tveksam till detta.
Röllika var bra för stressade magar. Om man inte hinner
plocka blommorna själva kan du köpa en essence i hälsokostaffären.
Innan vi åkte hem tittade vi på de fina kläderna i butiken
och njöt av den vackra miljön längs Torneälven.
Maud Videhult
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Sixten Olsson
Sixten Olsson? Vem är det? Någon Seskaröbo eller någon vi
känner?
En del av oss känner numera Sixten , men alltför få öbor
gjorde bekantskap med honom när han gästade Seskarö. Sixten Olsson var nämligen titelfiguren i Panikteaterns föreställning, som gästade ön den 18 oktober.
Föreställningen refererades generöst med text och bilder i
Haparandabladet, signerat Leif Svanberg.
Av den anledningen kommer inte någon längre recension av
föreställningen här.
Carl Zetterströms texter, som låg till grund för föreställningen, var både roande och tankeväckande. Allt framfördes i ett
rappt tempo, där publiken rycktes med och också medverkade
i någon mån.
Panikteatern och Sixten var värda en större publik!
Karl-Erik Nyström

Teaterpubliken var inte särskilt stor trots erkänt stort teaterintresse på ön. Foto Jason

SlöjdCafé i höstmörkret
Under hösten har ett Slöjdcafé startat på Träffpunkten på Seskarö. Deltagarna tar med sig ett handarbete och kommer till
Caféet för en stunds trevlig samvaro med gott fika.
Meningen är att deltagarna skall inspirera och hjälpa varandra i olika tekniker och material. Hittills har de flesta haft med
sig stickning men även kransbindning och uppsprättning av
trasigt blixtlås har förekommit. Som en deltagare sa: -Det är
roligare att göra det tråkiga, sprätta blixtlås, i trevligt sällskap.
Tanken är att vi skall ta upp tekniker som broderi, vävning och
tovning.
Vi har hittills träffats fyra gånger och skall hinna med en
femte träff före jul. Nya deltagare är varmt välkomna eftersom vi har tänkt fortsätta även efter jul.
Text: Maritha Eliasson

Några deltagare på slöjdcaféet, fr v: Kerstin Tulered,
Kerstin Asplund, Kerstin Lahti. Gunilla Carlsson, Sinikka
Vestman, Maritha Eliasson samt Lone Lahti.
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Karl-Erik Nyström, Haparanda, har fått mottaga Skogskarlarnas klubbs högsta utmärkelse –
Guldmärket – för framgångsrikt ledarskap.
Skogskarlarnas klubb (SKK) finns i de nordiska länderna,
Danmark, Finland, Norge och Sverige och har omkring 7000
medlemmar. Högsta styrande organ, Nordrådet, utdelar sedan
1930-talet årligen ett Guldmärke vardera till årets ledare respektive årets bäste aktive orienterare. Under de gångna åren
har utmärkelsen endast vid ett tillfälle tidigare tilldelats en
norrbottning. År 1988 fick Erik Nilsson, Bodens BK, mottaga
denna SKK högsta utmärkelse.
Karl-Erik Nyström har en lång och bred ledargärning inom
såväl Skogskarlarnas klubb i Norrbotten som distriktets fotoch skidorientering. I drygt 30 år har han varit medlem i
Skogskarlarnas klubb. Han intogs som skogskarl år 1977 och
dubbades efter 21 års medlemskap till urskogskarl 1998. År
1985 valdes han till klubbens talman (ordförande), ett uppdrag
som han 24 år senare fortfarande innehar.
På det lokala planet har Karl-Erik en lång och gedigen verksamhet som styrelseledamot. Han var med och startade orienteringssektionen i Seskarö IF år 1974, och har sedan dess varit
sektionsstyrelseledamot.
I klubbens skidsektion har Karl-Erik varit, och är fortfarande,
dess ordförande sedan år 1991.
I Seskarö IF:s huvudstyrelse var han styrelseledamot under
åren 1989-1994, sekreterare år 1995 och dess ordförande under
tiden 1996-2003.
Utöver dessa styrelseuppdrag ställer Karl-Erik upp som kartritare, banläggare, tävlingsarrangör samt vid övriga förekommande arrangemang i en idrottsklubbs verksamhet.
På det regionala planet har Karl-Erik varit ledamot i Norrbottens skidförbunds styrelse under åren 1989-1996. Han är även
haft skiftande uppdrag i Norrbottens skidförbunds skidorienteringskommitté sedan år 1980, bland annat som ordförande,
sekreterare och pressansvarig.
Förutom alla styrelseuppdrag, och alla andra arbetsuppgifter
av ideell art, har Karl-Erik även en lång tävlingsaktiv karriär i
såväl fot- som skidorientering.

Boulespelarna
Under vintertid spelar vi boule i inomhushallen, Seskarö
Idrottshuset. Inomhusboule är en trevlig och spännande
friskvårdsaktivitet. Tävling, träning, skratt, socialt umgänge, allt på en gång. Vi spelar på tisdagar kl 10.30 och
torsdagar kl 14.00.
NYA SPELARE VÄLKOMNA!
Sinikka

God Jul! önskar
seskaröbladets redaktion

Blir det trots allt
fiskodling på Seskarö?
Många av er var ju med på det väl besökta mötet i Folkets hus om en kommande fiskodling på Seskarö. Men
den ansökan som sedermera lämnades in underkändes av
Länstyrelsen. Bl a åberopades de föroreningar det skulle
innebära.
Men alldeles nyss har Länstyrelsen tagit upp en ny ansökan från den finska entreprenören berättar Ove Niva på
Haparanda kommun för Seskarö-Bladet. OM ansökan
beviljas kan det innebära en fiskodling i kassar utanför
Seskarö. I förlängningen kan det även innebära en liten
förädlingsfabrik på sågområdet med upp till 12 anställda.
Det skulle inte konkurrera med en ev återupptagning av
sågningsverksamheten, betonar Ove Niva.
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
Seskarö Båtklubb håller årsmöte onsdag
16 december kl: 19 på Folkets hus lilla salen!
Alla medlemmar är välkomna!
Vi bjuder på fika efter mötet.
Mycket vacker TRÄbåt säljes
Vacker träbåt säljes (pga hälsoskäl). Ca 5 meter
lång med 5 hkr Tohatsu miljövänlig 4-taktsmoter
(mkt litet körd). Vinterförvaring och ev båtplats
kan ordnas.
Ingemar Janson, 0922-20 115

Nu så kommer julen,
nu är julen här,
lite mörk och kulen
men ändå så kär.
Han i salen träder
med så hjärtligt sinn
och i högtidskläder
dansar barnen in.
Ljusen i lanternan
glimmar högt kring dem,
liksom klara stjärnan
över Betlehem.
Brinn, du julens stjärna,
lys min bardoms stig.
O, så gärna, gärna
ser jag upp till dig,
som jag förstode,
liten liksom jag
var också den gode
Frälsaren en dag.
Och så sken du redan
på hans krubba klar,
och så sken du sedan
allt till våra dar.
Zacharias Topelius
Sinikka

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

Kansliet/Folkets Hus
har julstängt fr.o.m. 24/12—
8/1
Kontakta ordförande Ann-Charlotte
Bucht vid
Ev frågor på tfn 070-205 2005

På Folkets Hus den 10 januari
Kl. 14.00 till 16.00
Med dans kring granen
Tomten kommer
Vad har han i säcken?
Lotteri med fina vinster
Servering
Barnen fikar gratis
Vuxna 20 kr
VÄLKOMNA stora som små
– Ett samarrangemang Seskarö Hembygdsförening och Seskarö Idrottsföreningen

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

