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Skidornas klubbmästerskap 

Den 23 mars avgjordes SIF:s KM-

skidåkning. Hela 25 deltagare, i åldrarna 

3 till 73 år, ställde upp i det fina vädret 

och föret. Tävlingsledare var SIF:s 

ordförande Tore Svedlund. 

Prisutdelningen sker som vanligt på 

valborgsmässoaftonen. 

D 11 1,4 km  

1. Ida Hautalampi  10.50 
2. Alma Niska  11.20 
3. Emmi Henttilä  11.50 

D 10  1.4 km 

1. Julia Lindström  13.07 

D 9 1.4 km 

1. Agnes Häggström   9.40 
2. Rozalie Isaksson  11.36 
3. Maja Häggström  16.40 

D 8 0.3 km 

Elsa Tulered 
Tuva Terhälä 
Nell Terhälä 

D 40 1.4 km 

1. Kerstin Johannessen   9.14 

H 14 1.4 km 

1. Norton Isaksson    8.57 

H 12  1.4 km 

1. William Fuller    9.06 
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S 
kidorientering  
Seskarö IF:s främsta gren, och som syns mest 

utåt,  är orienteringen. I vinter har 

framgångarna för skidorienterarna varit stora. 

Nils Henriksson erövrade silver- och bronsmedalj vid 

USM (hans femte och sjätte USM-medaljer). Därtill 

åkte han in på en fin 6:e plats vid junior-SM i klassen H 

18. Lars Lundkvist blev veteranmästare i klassen H 45. 

Även i övrigt har skidorienterarna hållit sig väl framme 

vid olika tävlingar. Inom förbundet gör SIF-ledaren 

Kjell Henriksson ett stort och uppskattat jobb för 

skidorienteringen. 

H 50  4.0 km 

1. Ingvar Isaksson  13.58 

H 55  4.0 km 
1. Algot Andersson  16.41 

H 65 1.4 km 
1. Juhani Tulered    8.18 

H 70  1.4 km 
1. Karl-Erik Nyström   8.18 
 
 
 
Foto: Per-Erik Isaksson 

H 11  1.4 km 

1. Robin Terhälä    7.18 

H 9  1.4 km 

1. Aaron Fuller    8.30 
2. Ville Huhta  13.08 
3. Stamp J. Lindström 22.10 

H 8  1.4 km 

Elmer Henttilä 
Einar Henttilä 

H 45 4.0 km 

1. Jan Lindström  17.37 
2. Kjell Henriksson  17.48 

Agnes främst i startfållan 

Karl-Erik Nyström i täten. 

Rozali kämpar på strax före William, 
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Seskarö IF 

Tore Svedlund är fortsatt ordförande för Seskarö IF. Vid 

årsmötet den 13 mars var 20-talet medlemmar närvarande. 

Föreningen kan se tillbaka på ett framgångsrikt år med bredd- 

och elitverksamhet. Två USM-guld genom Nils Henriksson 

och RM-guld för Hans Ylipää i skidorientering var de 

tävlingsmässiga höjd-punkterna. Orienterarna hade haft flera 

olika evenemang, främst då Norrlandsmästerskapen 

tillsammans med OK Vargen, Kalix. 

Med de övriga ideella föreningarna på ön har man ett 

givande samarbete. 

En väldigt negativ sak för föreningen och för hela ön är att 

man från kommunen inte är beredd att satsa på en ny hall till 

den största byn med den största och mest framgångsrika 

idrottsföreningen. 

Styrelsen består av Tore Svedlund, Fia Hautalampi, 

Thomas Högström, Karoliina Korpioja, Ingvar Sandström, 

Magnus Kauma och Sten-Inge Videhult. Ersättare är Carina 

Tammilahti och Bo Andersson. Revisorerna  Erland Wallgren 

och Bengt-Göran Semberg omvaldes. 

Ledare för de olika sektionerna blev Magnus Lundbäck, 

motion, Magnus Kauma, fotboll, Kjell Henriksson, skidor, 

Ingemar Sandström, orientering, Rut Österberg, boule samt  

Karoliina Korpioja, barn och ungdom. 

Seskaröidrotten 1890-2013 

Vad har Seskarö AIF gemensamt med Liverpool FC? 

Hette han verkligen Julle Alfonso och inte Julius? 

Hur blev Arbetarnas IF Allmänna IF och ändå Arbetarnas IF? 

Skidkommittén som misskötte sig. 

Första idrottsmännen från ön. 

Alla världsmästare och olympier som gästat Seskarö. 

Brottningssuccén då 400 åskådare kom in men 100 fick 

vända, då det var fullsatt. 

Pokalmatchen med poänger av speciellt slag. 

Vem vallade för SM-guld? 

Seskaröbon som blev stor kändis i svenska skidsportens 

Mekka. 

Vem slog OS och VM-mästare i samma tävling? 
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Hon fyller 90 år till sommaren och sitter än i dag vid 

sitt pimpelhål när vi andra far runt på  fjärden med 

spark och skidor. Hon är en pigg  person med stor 

familj som hon försett med abborrar under alla 

vårvintrar. Fiskelyckan tycks alltid vara med henne. 

Vädret är ju härligt denna årstid när solen gassar, 

men det kan bli för mycket av det goda ibland. En 

gång såg jag ett spöke ute vid ett pimpelhål. Det 

visade sig vara en pimplare, som dragit något vitt på 

sig och klippt hål för ögon och mun. Det var nästan 
så jag blev mörkrädd mitt i solskenet, innan jag såg 

att det var Valborg, som många dagar efter 

varann suttit vid sitt hål, så hon fått för mycket 

sol.  Hon var brun som en pepparkaka.  

På henne ser man att det är nyttigt att vara ute i 

naturen, det stärker både kropp och själ. Valborg är 

ett levande exempel, hon tar helt  hand om både sig 

själv, barn och barnbarn som ofta hälsar på i 

hennes hem, som hon sköter lika självklart som hon 

skött sin gamla mamma i många år. 

Vinterglöd  
Under "vinterglöd" hade eleverna fått planera för att göra 

snöskulpturer.  Lärarna Erika och Kerstin berättade att 

eleverna skissat en dag i skolan och sedan hade de fått 

skulptera. De har arbetat i grupper. Vid invigningen av 

skulpturerna deklamerades en vinterdikt. Därefter var det en 

tipspromenad till Folkets Hus med "goda" priser till de barn 

som hade flest rätt.  På Folkets Hus var det framdukat för 

stort kafferep, med fler än sju sorters kakor. Skolans elever 

underhöll med sång.  

Här ser ni en hängiven och glad fiskare! 

Vem var Seskarö-tränaren som utvisades ur landet?  

Vem vann motsvarande 500 kronor i kontanter som pris? 

Några frågor och litet av innehållet som förhoppningsvis 

finns i en bok som ska komma ut före sommaren. Boken  har 

arbetsnamnet Seskaröidrotten 1890-1913. 

Under många år har jag samlat material, som jag äntligen 

ska få sammanställt i en bok. Det blir text och bilder. Jag vill 

understryka att jag fortfarande kan ta mot bilder, som någon 

tycker absolut borde vara med. Villkoret är att bilden är fri att 

nyttja och att jag får kopiera den kostnadsfritt. 

Min e-adress: karlerik.haparanda@gmail.com 

Karl-Erik Nyström 

En bild från invigningen 

mailto:karlerik.haparanda@gmail.com
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Skidtävling 1946 
När fick undertecknad sitt idrottsintresse? Det var den 31 

mars 1946. Länge hade jag ett vagt minne från barndomen att 

jag sett en skidtävling med start och mål vid idrottsplatsen, 

vid nordvästra hörnet av det höga plank, som då omgav 

fotbollsplanen. Det jag därutöver minns var att en man, Hugo 

Karlsson, var utrustad med en huvudbonad, en sådan som 

elitåkarna brukade använda på 30-talet. Och att en av de 

tävlande, Bernhard Anundi, inte hade fasta bindningar utan 

att han under stor munterhet från publikens sida sprang i mål 

sedan han törnat mot en stubbe på upploppet. 

Men mindes jag rätt? 

Nu visade det sig, att det av en lycklig slump fanns 

bevarade protokoll just från den tävlingen. Därför är jag säker 

på datumet (fast i protokollet står 31/4 !) och Hugo Karlssons 

och Anundis namn återfanns i protokollen. 

Det här var alltså första efterkrigsvintern. Före kriget hade 

Seskarö AIF arrangerat stora skidtävlingar, Seskaröspelen. 

Nu hade verksamheten kommit igång så smått, och denna 

tävling arrangerades internt för öborna. 34 deltog. Att jag 

fanns där som åskådare berodde troligen på att Evert Lahtis 

pappa, en sann skidentusiast, var med. Axel Lahti åkte in som 

tvåa i klassen Oldboys I (40-50 år), fem sekunder efter Sixten 

Nilsson. Även priserna finns förtecknade. Sålunda fick Sixten 

Nilsson en skål av tenn och Axel ett stekfat. 

Inte så många av deltagarna är längre i livet. Men några 

finns kvar: juniorsegraren  Lennart Svedlund och 

juniorkonkurrenterna Olle Innala och Lennart Remsén, som 

då hette Pesu och ytterligare någon. Priserna var inte alltid så 

idrottsliga; Albin Mäki vann ett cigarettfodral och Åke Westin 

och Sune Perdahl var sitt askfat. Damsegrarinnan Sonja 

Innala fick en sked. Alla förefaller ha åkt 10 kilometer. 

De olika klassegrarna var Gustav Innala (seniorer I), 

Rickhard Lahti (seniorer II), Lennart Svedlund (juniorer), 

Sixten Nilsson (oldboys I), Hugo Karlsson (oldboys II), Sonja 

Innala (damer) samt Jan-Erik Söderholm (ynglingar). 

Bernhard Anundi belönades med en staty och hans åktid var 

51.23. I pressen uppmärksammades att Anundi var äldst med 

sina 58 år. Vad minns en deltagare efter 67 år? Kommer 

juniorsegraren Lennart Svedlund ihåg hur det var? Ja, 

Lennart, som fortfarande åker skidor med bravur vid fyllda 84 

år, minns. 

Lennart berättar: 

 - Det var isföre men under natten hade det blåst ned 

skräp och kommit hagel, som hade lagt sig i spåret. Det var 

ett besvärligt före. Som tur var hade jag fått Erik Mäki som 

vallare. Jag hade perfekta skidor med väldigt fint glid och 

mycket bra fäste. Fäste behövdes, för spåret gick 

inledningsvis direkt upp till högsta punkten av Ormberget. 

Jag tog det lugnt i början. Sedan gick spåret ned mot 

Temmilahti för att därefter genom skogen gå mot Pihljakari. 

Därefter vände det norrut, uppåt mot idrottsplatsen. Där 

skymtade jag Heikki Savalampi, och efter ett tag kom jag 

ifatt honom. (Heikki åkte seniorer II och hade startat 1½ 

minut före Lennart). Heikki klev genast åt sidan, och han 

skulle åka bakom mig. Men när jag efter ett tag såg bakåt var 

han redan 20-talet meter efter. 

Lennart vann juniorklassen på tiden 37.01 lite drygt två 

minuter före Manfred Kerttu. Lennart minns inte vad han 

fick för pris, men i protokollen framkommer att belöningen 

för hans del var en lampa. Minnet att han åkte ifatt Heikki 

Seskaröbladet april NR 01 / 13 

Stöd Seskarö 

Hembygdsförening! 

Bli medlem! 
Endast 100 kronor/år  
Medlemmar utanför 

Seskarö 150 kr (pga portokostnad)  
Pg 40 98 68-7 

Lennart Svedlund  

Savalampi är för Lennart starkt, då Heikki var en duktig och 

entusiastisk skidåkare. Av protokollen framgår att han också 

passerade ytterligare en åkare, men det eller vem det var 

minns inte Lennart. Den åkaren var Åke Westin. 

Sist i mål var äldsten Bernhard Anundi med sin bejublade 

målspurt och strax före kom Hugo Karlsson i den äldsta 

klassen. Hugo med sin elithuvudbonad, som imponerade på 

en då sexårig 

Karl-Erik Nyström 
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Julgransplundring 

En tradition som funnits i 65 år tack vare att de olika sågverksbolagen och fackföreningen stått för kostnaden. Sen 

ett ca 5 år har hembygdsföreningen tillsammans med Seskarö IF övertagit traditionen. Den efterlängtade tomten 

kommer varje år och har påsar till alla barn och barnen bjudspå fika. 
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Passa på att förena nytta med nöje och 

trimorien-tera i sommar.  

  

Seskarö boken  

Vi har tidigare skrivit om arbetet med att 

få fram en bok om Seskarös historia. 

Mycket arbete är ne3edlagt av många 

personer. Nu återstår att sammanställa 

och redigera allt material.  

Vi från Hembygdsföreningen 

fortsätter med att söka pengar för att 

täcka kostnader som uppkommer då 

boken ska tas fram. Vi har ännu inte 

fyllt penningpåsen så vi kan producera 

boken men vi är på god väg. Haparanda 

kommun ställer upp och bidrar till boken 

liksom Norrbottens Läns Landsting. 

Seskarösågens fackförening har gett ett 

bidrag liksom en privat bidragsgivare. 

Fler kommer att uppvaktas. 

Trimorientera i sommar! 

Seskarö Idrottsförening säljer varje år 

trimpaket till den som på ett trevligt sätt 

vill komma ut i naturen. Så ska dom 

göra även i sommar. Passa på och köp 

ett trimpaket. Du får möjlighet till 

träning samtidigt som du lär dig mycket 

om Seskarö.  

Du får komma i kontakt med den 

fantastiska kulturmiljö som ön erbjuder. 

Du hittar kulturskatter som du inte 

trodde fanns, gamla tjärdalar gömda i 

mossa, rester av kalkbrott för 

tillverkning av tegel. Lämningar efter 

fyra väderkvarnar på ön som de flesta 

inte känner till. Du får lära dig var den 

första bosättningen fanns på ön. Du får 

veta var det finns tjärnar med näckrosor. 

Om du har tur så kan du även hitta 

kantarellställen i jakten på kontroller. 

Ann-Katrin Tideström, som är en känd 

och duktig författare och journalist, har 

fått i uppdrag att sammanställa boken. 

Just nu skall pappersmaterialet överföras 

till data för att hon ska kunna bearbeta 

det omfattande materialet. Allt ska sedan 

korrekturläsas av en grupp Seskaröbor 

innan boken går i tryck. Boken räknar vi 

med att den blir på ungefär 250 sidor 

och färdig under 2014. 

Motionsgympa på Seskarö 

Seskarö IF erbjuder alla i åldern +55 ett 

uppiggande och för hälsa viktigt 

motionspass. 

Sedan 2010 kör vi en gång i vecka ett 

+55 gympapass på Sporthallen.  Vi är ett 

10-tal personer som håller igång. Med 

rörelse balans och styrka tränar vi upp 

våra slumrande muskler. Alla kan vara 

med. Kom med även Du! 
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Ny Sporthall på Seskarö 
eller kanske en utopi signerat av 
Haparanda ”stads” politiker. 
Från de politiskt styrande har vi i minst 

10 år blivit utlovade att vår uttjänade 

sporthall ska ersättas med en ny värd 

namnet SPORTHALL.  

Åren har gått, Nikkala och Karungi har 

fått nya hallar av en storlek där vår hall 

nästan inryms i deras bi- utrymmen. 

Klart jag överdriver men behovet av en 

ny hall är mycket välmotiverade. 

Från 2011 då Haparanda ”Stad” beslutat 

att avsätta 6 milj.kr till en ny hall på 

Seskarö har turerna varit många. En 

politiker kom från Haparanda och 

informerade oss om deras beslut men 

har sedan sagt att han inte ens varit på 

Seskarö och informerat oss om planerna 

att investera i  en ny hall med byggstart 

start 2012. Ett fullsatt Folkets Hus 

lyssnade på löftet om en sporthall 

samtidigt som vi fick veta att vi skulle 

få en multiarena på Seskarö. En 

multiarena som inte får förväxlas med 

den som ska byggas i ”Staden” (På 

gränsen) Om ett års hyra för 

multiarenan i Haparanda avsattes till en 

sporthall på Seskarö skulle vi vara bra 

på väg.  

Klart jag är synisk men ingen pön 

tycker om at bli förd bakom ljuset. Vi 

som bor på landbygden är en för 

kommunen viktig intäktskälla. Pengar 

som behövs för framtida satsningar i 

”staden” Hur ska man annars tro att folk 

vill bo kvar här och bidra till en positiv 

tillväxt.     

 
Vi har av budgeterade 6 milj. kr 
kvar enbart 2 milj. kr för 
investeringar i en ny sporthall.  
Vad kan vi då göra? 
Vi har alltså fått veta att det finns 2 

milj. kr kvar för att rusta upp hallen på 

Seskarö. Pengar som bl. a Seskarö IF:s 

styrelse sagt nej tack till. Man 

konstaterar att vi löser inga problem för 

våra idrottande och motionerande 

Seskaröbor med 2 milj. kr.  

Jag kan inte låta bli att minnas en liten 

historia när vi målade om vårt hus på 

Idrottsvägen. - En man kom förbi och 

sa ”hur f-n kan ni måla huset rött” Jag 

blev förvånad eftersom rött är för mig 

färgen som ger mig associationer till 

landbygd. Då sa han :  - när jag var 

liten så berättade min far att när man 

vände sig till förvaltarkontoret och 

klagade på värmen i huset så skrev man 

ut en rekvisition på röd färg att hämta 

ut från förrådet med motiveringen ”röd 

färg värmer”. Sedan dess har han 

vägrat att måla något av sina hus röda.  

SIF:s styrelse har alltså konstaterat att 

vi får inte bättre duschutrymmen med 

en burk färg. Taket som håller på att 

ramla ner kan inte heller lagas med lite 

färg. Avsaknaden av ventilation som 

ger unken mögellukt fixar men inte med 

lite färg.  Förvaringsutrymmen där 

lärare hela tiden riskera att skada sig i 

arbetet med våra barn kan man inte 

heller fixa med lite färg etc.   

Om vi skulle bygga en hall liknande 

den som finns i Karungi och Nikkala 

(32,5 m X 24 m) så är det en 

investering på ca 15 milj. kr. Finns det 

något som säger att vi inte ska ha en 

liknande hall.  Vår nuvarande sporthall 

är 21,3 m X 8,9 m. 

 
Vi försöker nu finna ett nytt sätt 
för att få en hall på Seskarö.  
De av Haparanda ”stad” budgeterade 2 

miljoner får vi alltså se som en början 

på ett försök att få ihop en 

totalfinansiering till en ny hall på 

Seskarö. Detta förutsatt att avsatta 

medel inte far iväg till något annat 

objekt. Vi räknar också med att 

kommunen går in med mer 

investeringskapital    

På Seskarö har föreningarna utsett 

personer som i samverkan med några 

berörda kommuntjänstemän ska arbeta 

för att få fram en ny hall. Vi ska 

försöker testa möjligheten att finna 

andra aktörer som i samverkan med 

Haparanda kan medverka i 

finansieringen av en ny hall på Seskarö.  

Vi har satt igång arbetsgrupper som 

arbetar med förslag på verksamheter 

som vi vill ska inrymmas i hallen. 

Seskaröbornas vana att själv fixa 

investeringar ska vi använda oss av. 

Senaste arbetet SESKARÖBORNA 

genomförde var satsningen på vår fina 

fotbollsgräsplan. En satsning som i stort 

skedde vid sidan om politiken.   

Det är vår förhoppning att tillsammans 

på ön ska vi skapa möjligheter att få en 

ny anläggning som främjar ökad 

samhörighet och engagemang i 

demokratisk anda. En anda som i 

dagens samhälle börjat glömmas bort . 

Sättet hur vi kommer att arbeta 

presenteras på nästa sida.  

 

Vid skrivbordet / Sten-Inge Videhult 
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Retromodevisning 
Fyra unga lokala mannekänger visade upp 60-, 70- och 80-tals 

kläder. Det var kläder som använts såväl till vardags, som fester 

och bröllop. De få i publiken fick ändå en nostalgi tripp. 

Publiken kunde även njuta av snittar och alkoholfritt bubbel som 

sig bör  då det är modevisning.   

Så ska vi arbeta  
för att få en ny hall på Seskarö 

En arbetsgrupp tillsattes i december 2012 för att se hur man 

bäst kunde nyttja de återstående 2 milj kr som fanns 

budgeterade.  Arbetsgruppen från Seskarö består av Hans 

Fält, Roland Harr, Mats Lindelöf, Tore Svedlund och Sten-

Inge Videhult. Från Haparanda kommuns ledning är Leif 

Lind, Alf Waara och Allan Fjellvind 

Arbetsgruppens uppgift var alltså inledningsvis att 

försöka bedöma om det var möjligt att med 2 milj kr göra 

något vettigt av vår nuvarande sporthall.  Efter en 

inventering av lokalen fann vi att man löser inte de problem 

som finns i hallen med 2 milj kr. Arbetsgruppen uppgift har 

därför blivit att söka nya vägar för att få in ytterligare 

investeringskapital.  Möjligheterna tror vi kan finnas. För at 

få in externt kapital måst naturligtvis kommunen satsa mer 

än de utlovade 2 milj kr. Dessutom säger dessa 

organisationer att man inte är intresserad av att gå in med 

medel till sådant som är kommunens ansvar. För at få dom 

med behöver vi alltså tänka på ett nytt sätt. Sporthallen ska 

kanske bli ett aktivitetshus där en del av aktiviteterna ska 

bedrivas i en sporthall.    

Seskaröborna ska arbeta fram förslag aktiviteter 

En första träff vi haft med personer på Seskarö som på olika 

sätt engagerat sig för en positiv utveckling på Seskarös. Hit 

hör styrelseledamöter i olika föreningar, lärarna på skolan, 

ledare för Seskarö IF:s olika verksamheter, 

ungdomsgruppens ledare, konstföreningens ledning,  

personer verksamma inom teater, dans och musik och 

många andra verksamheter.  Vår utgångspunkt är att många 

verksamheter som vi idag åker in till Haparanda och deltar i 

ska vi kanske kunna göra på Seskarö. Vårt måtto är att det 

är våra egna tankar som ska visa på möjligheterna. 

Vi är alltså många som redan nu är engagerade i 

idéarbetet kring vad som ska inrymmas i hallen. . 

Naturligtvis vill vi se att fler kommer med. Har du idéer 

välkommen in i arbetet - ung som gammal. Det finns 

kanske grupper som redan jobbar kring de idéer som du har 

så välkommen in i arbetet.   

Du kan gärna höra av dig till oss i arbetsgruppen eller 

prata med Fia Hautalampi, Carina Tammilahti, Maud 

Videhult, Erika Medström  och Kerstin Johannessen.   

Nästa möte där vi ska arbeta med hallfrågan på Seskarö 
är satt till: Torsdag den 11/4 kl 19.00 på Träffpunkten. 
Alla som kan och vill är hjärtligt välkommen 

Vid skrivbordet / Sten-Inge Videhult 
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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 

Ingegard.w@telia.com eller till 
peter@apelqvist.com   
 OBS! Alla föreningar på ön annonserar 

gratis! 

Hembygdsföreningens styrelse  

Ordförande   Maud Videhult 
Vice ordförande  Erika Medström 
Kassör    Saara Innala 
Sekreterare   Kerstin Johannessen 
Ledamot    Ingegärd Wennberg 
Ledamot    Elisabeth Harr 
Ledamot    Alima Pascel Fält 
Suppleant    Åsa Lindgren 
Suppleant    Maj Söderholm 

Seskaröbladet april NR 01 / 13 

Returadress:  
Seskarö Hembygdsförening 
Fridhemsvägen 16 
953 94 SESKARÖ 

Plats för adressetikett 

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net 

Boule – också för DIG! 
En mycket omtyckt fritidssysselsättning är boulespelet som 

pågår hela året om. På sommaren spelar vi ute på vår 

utomhusbana vid Sotarvägen, och på vintern spelar vi 

inomhus i Seskarö Idrottshuset. 

Vi spelar på tisdagar och torsdagar kl. 14:00.  

 

NYA SPELARE VÄLKOMNA! 

Seskarös framtid 
Vi önskar att vi får en crossbana till Seskarö. 

Då kan vi träna så vi blir riktigt bra. 

Kanske vi kan tävla en dag. 

Då tävlar vi för Seskarö motorcross klubb. 

Vi önskar oss också en ny bättre idrottshall för den vi 

har är så dålig. 

Vi vill ha bättre saker dit tex innebandy klubbor. 

”Sportkillarna” 

Min framtid 
Jag ska uppleva det bästa i livet. 

Jag ska stå för det jag gör. 

Jag ska vara djurens vän. 

Jag ska vara en bra kompis 

En bra vän 

Hur är våran framtid? 
Kommer vår miljö att bli bra? 

Kommer vi att kunna äta fisken i havet och bären i 

skogen? 

Kommer barn i andra länder få ha lika bra som vi? 

Kommer människor få leva i fred? 

Kommer vi alltid att ha vänner? 

Emmi och Alma 

Min dröm 
Min högsta dröm är att öppna ett bageri här på Seskarö. 

Det har jag drömt om sen jag var 3 år. 

Jag vill baka olika slags bröd, allt från wienerbröd till 

matbröd. 

Där inne ska finnas ett litet cafe där man kan fika, läsa 

tidningen och känna doften av nybakat bröd. 

Jag kan baka bröllopstårtor. 

För det är min högsta önskan. 

Julia. 

Hembygdsföreningens vårprogram    

Nedan följer ett axplock av aktiviteter som planeras på 
hembygdsföreningen. 
26 april Pub afton med musik mat och prat. 
17 maj  Modevisning och klädförsäljning av Mulligt och     
  Gulligt  
18 maj   Barnteater Mullis och Blixten ,gratis för barn, 
  vuxna 50 kronor. 
 9 juni   Hela kyrkan sjunger där Övertorneå 
 dragspelsklubb medvekar. Ett samarbete med 
 PRO-Seskarö . Efter konserten serveras 
 laxsoppa på Folkets Hus.  
 
 
Maud Videhult  
Ordförande Seskarö Hembygdsförening 


