Seskarö-Bladet
Nr 3 2012 oktober

Årgång 94

Ansvarig utgivare: Maud Videhult, Seskarö Hembygdsförening, Fridhemsvägen 16, 953 94 Seskarö, Tel 0922-205 80
Redaktion: Ingegärd Wennberg redaktör, Sinnika Vestman, Karolina Korpioja, Peter Apelqvist. Tryck GJ Offset, Kalix

Seskarödagen &
Midsommarafton
Många aktiviteter har
hållits på vår ö under
sommaren.
Midsommarfirandet hade
nog rekordstort besökarantal detta år. Se bilder och
läs mer om Seskarödagen
och
Midsommarfirandet
på sidan 5.

Skönsång med laxsoppa Läs mer på sid 4.

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Vad händer nu då på Seskarö?
Vi skriver september 2012 och kan konstatera att
Seskarö Sågen har stannat upp. Ett stopp som vi
hoppas blir tillfälligt och kort. Den finska
entreprenören orkade tydligen inte få igång en
mycket
kapitalkrävande
verksamhet
utan
tvingades sätt Seskarö Såg AB i konkurs. Man kan
kanske fråga sig vad skillnaden är nu i jämförelse
med 2008 då sågen också tystnade.
Den stora skillnaden är naturligtvis den att vi
idag har en mycket djup konjunktur svacka med
åtföljande låg lönsamhet hos sågverken. Då hade
vi igång ett sågverk som genererade vinst till
ägarna men lades ändå ner. Nu har vi ett sågverk
som av Sveaskog utvecklats till ett sågverk som är
av hög klass. Vi får hoppas att det finns
entreprenörer som ser möjligheterna i detta faktum
och att det finns en personal som är mycket
skickliga och ambitiösa.
Vi som bor nu på Seskarö får följa
utvecklingen och på olika sätt verka för att det
positiva engagemanget på Seskarö fortsätter.

Vi ska gå vidare och finna ny utveckling!
Vi vill ju alla att vår vackra ö ska få utvecklas och
fortsätta att växa. Vi ska alla erinra hur det kändes
då sågen nystartade i fjol och med vilken värme
och glädje vi såg att något nytt växte fram.
Låt oss sluta oss samman på ön och med hjälp
av olika aktörer som är satta att arbeta med
samhällsutveckling verkar för att detta hack i vår
utvecklingskurva blir högst tillfälligt. Nu behöver
vi hjälp och assistans från Haparanda kommun i
vår stävan att hela kommunen ska leva.
Sten-Inge Videhult
Seskaröbo.

Naturstig på Tromsö!
Hembygdsförenigen
har
tillsammans
med
Haparanda kommunen ansökt om bidrag från
Länsstyrelsen för att göra en naturstig på Tromsö.
Naturstigen kan användas av skolan, turister,
kyrkan, grupper och folk som besöker campingen.
Vår tanke och ambition är att fler människor ska
lära sig mer om vår vackra ö, dess ursprung, historia
och natur. När vi var ute och planerade naturstigen
hittade vi hela tiden en del ovanliga växter som vi
försöker kartlägga. Invigning av naturstigen på
Seskarö kommer att äga rum till sommaren 2013.

TACK till våra duktiga sommarjobbare
Seskarö IF och Hembygdföreningen vill passa på att
tacka våra duktiga Seskaröungdomar som
sommarjobbat på ön under tre veckor. Dom har
varit ledare för årets fotbollsskola, städat
kyrkogården, lägergården och hjälpt till så att årets
midsommarfirande och Seskarö dagen blev en
sådan succé.

Jam-dagar- Musikhändelse på ön
En projektgrupp har bildats med Erika Medström,
Hans Fält och Stefan Wennberg för att ha en
Jamdag på Seskarö. Planen är att den som spelar
något instrument, alternativ vill sjunga anmäler sig
till denna dag. Man skall inte behöva vara proffs för
att delta. Ålder spelar heller inte någon roll. De
intresserade skall träffas för att spela lördagen den
13 oktober och lördagen den 27 oktober. Dagen
avslutas med ett gemensamhetsjam om 3-5 låtar.
Hembygdsföreningen och projektgruppen hoppas
att många kommer och dammar av både instrument
och sångröst. Se annons på sid 7 och kolla in mer
info på vår hemsida www.seskaro.net

Seskarö boken snart på marknaden
Arbetet med boken pågår för fullt. Nu arbetar vi för att få framtagningen och tryckningen
finansierad.

Landstinget kommer att fatta beslut i dagarna om bidrag till Seskarö boken.

Haparanda kommun kommer under oktober att besluta om bidrag.

Så vi fortsätter att söka bidrag för redigeringen av boken
Vi har fått ett generöst bidrag på 10 000 kronor av en seskaröbo i förskingringen.
TUSEN TACK!!
Har ni som läser vår tidning några kontakter eller vill själv gå in och ekonomiskt stödja en framtagning så
skulle det glädja oss mycket..
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Årets fotbollsskola på
Seskarö samlade många barn
Den årliga fotbollsskolan för både flickor och pojkar hölls
midsommarveckan i juni. Fotbollsskolan som kallas
Landslagets Fotbollsskola samlade 31 barn i ådrarna 8 –
14 år. Fotbollsskolan besöktes förutom av barn från
Seskarö av barn från Umeå, Luleå, Nikkala, Haparanda,
Kemi och Karungi. Det är glädjande att vi får med
ungdomar från andra orter. Vi får hoppas att fler väljer att
kombinera sin semester med att låta barnen vara med i vår
fotbollsskola.
Vi hade besök av Fredrik från Umeå som ledde
verksamheten för de yngre ungdomarna tillsammans med
Jesper Hautalampi och Mattias Vallgren. De äldre
ungdomarna leddes av Sten-Inge Videhult, Emil Martin,
Marcus Huhtakangas och Marcus Sjölén. Aktiviteterna
som pågick från kl 10 till 14 på em. med avbrott för lunch
som föreningen bjöd på.
Mathållningen ansvarade Roland Harr för. Maten hade
sponsrats av ICA Maxi och Coop Extra från Haparanda,
Polarica liksom Seskarö ICA Livs på Seskarö.
Ungdomarna fick en mat som var välsmakande och gick åt

som smör i solsken. Naturligtvis så hade vi fint väder som
extra krydda.
Fotbollsdagarna blandades med lek, fotbollsträning och
välbehövliga drickapauser. När dagen var slut tog trötta
men lyckliga barn sina cyklar eller promenera hem. Nu
laddar vi för en ny fotbollsskola nästa år.
Sten-Inge Videhult

Unga konstnärer på Seskarö
I början av augusti anordnade Seskarö
Konst- och hantverksförening en
sommar-kurs för öns barn och
ungdomar. Kursen hölls på Folkets hus i
dagarna tre, och deltagarna fick prova
på skapande på flera olika sätt.
Maritha Eliasson, Heidi Rönkkö, Lena
Videhult och Eva Eliasson lärde ut
betong-gjutning, sidenmålning och
målning med akrylfärg.
Kursen avslutades med en vernissage,
där besökarna fick beskåda en mängd
alster som skapats av de otroligt
kreativa barnen.
Karolina Korpioja

Höstfest
En solig september-lördag var det dags för
Seskarö IF:s höstfest. Tipspromenad med
orientering, lotteri och fika i trevligt
sällskap stod på programmet, och barnen,
både stora och små, spelade fotboll i det
fina höst-vädret.
Karolina Korpioja
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Skönsång i försommarkväll
Seskarö
PRO,
ABF
och
hembygdsföreningen anordnade tillsammans en konsert i Seskarö
Kyrka den 10 juni. Konserten som
var gratis gästades av Kalix
vokalensemble och ungdomskören
Vocalix. Körledare var Alvar
Burman och hans döttrar MarieLouise och Britt-Inger Burman.
Innan konserten serverades det
laxsoppa med tillbehör på Folkets
hus till kören och övriga som bokat
söndagsmiddag .
Marianne
Söderholm hade tillagat den utsökt
goda soppan. Till hennes hjälp med
servering och annat fanns Karla
Isaksson, Maud Styrefors, Elsa
Johansson och Maj Söderholm.
Soppan var mycket uppskattad.
Vi som var i kyrkan fick lyssna till
en mycket fin blandning av musik.
Många av styckena gjorde att vi fick
en känsla för den tid vi hade framför
oss, sommar. Man framförde bland
annat ”Nu är åter ljusets tid”,”

Ett glatt gäng som njöt av den goda laxsoppan.

Under rönn och syren”,” Sol, vind
och vatten” och andra kända låtar.
Konserten
avslutades
med
”Sommarpsalm”.
Körerna fick

Marianne Söderholm får motta blommor som tack för soppan
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stående ovationer och dessa
fungerade även i kyrkan. Roland
Harr tackade körledarna med
blommor och present.
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Midsommar
Vilket midsommarfirande vi hade. Grönområdet utanför Folkan var ”smockfullt”. Ung som gammal roade sig i det soliga
vädret. Uppskattningsvis besöktes området av närmare 500 personer. Man träffade vänner, bekanta och sommargäster. När
dansen började runt midsommarstången var man tvungen att dansa i två ringar. Kerstin Johannessen fixade dansen. Till sin hjälp
hade hon Elisabeth Videhult-Harr. Hasse, Per-Ivan och Stefan stod för musiken. Kön var lång till de aktiviteter som erbjöds,
fiskdam, skytte, pilkastning, tombola och dragkamp för barn. Serveringen hade också stor efterfrågan. Någon berättade att hon
stått på samma fläck i två timmar och serverat kaffe.

Gofika serverades hela dagen.

Seskarödagen
Seskarödagen firades lördagen den 14 juli 2012 i och utanför
Folkets hus på Seskarö. Vädergudarna var inte med oss
under Seskarödagen. Men vad gjorde det. Med humör på topp
så gick det att ordna aktiviteter inomhus.
Silverkonstnär Ann-Marie Morin, bilden nedan till höger,
från Kalix startade dagen genom att inviga Seskarö konstnärs
och hantverks förenings vernissage i Seskarö Folkets Hus.
Föreningen har 19 medlemmar varav 12 medlemmar är aktiva
och är den enda konstnärsföreningen i Haparanda kommun.
Det serverades kaffe och saft med våfflor och kaffebröd.
Maj, Maud och Sinnikka hade mycket att göra i köket. De
gräddade drygt 200 våfflor.
Stefan och Company spelade och sjöng för besökarna.
Thomas Martin sjöng och spelade sina egenhändig
komponerade låtar.
Tipspromenad genomfördes inomhus för både vuxna och

Stefan Förare framför några av sina alster

Gunnar Svedlund instruerar en ung skytt
barn. Det blev lottdragning i tipspromenaden eftersom det var
två i vardera, barn respektive vuxen tipset som hade samma
antal rätt. Utomhus hade några modiga loppis och fisk
försäljning. Brandkåren förevisade två av sina fordon,
veteranbilar fanns utställda . Några av bilarna kom från Kalix.
Intresset var stort bland både stora och små. Dagen avslutades
med sommarfest på kvällen med middag och pubafton med
dans.

Lena Videhult ock silverkonstnären Ann-Marie Morin
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Orientering
Seskarö IF:s orienteringssektion har haft en intensiv säsong,
kanske den mest arbetskrävande någonsin. I skrivande stund
är den inte helt avslutad. Arrangemangen, mindre som större,
har avlöst varandra. Det tveklöst största blev
Norrlandsmästerskapen, NM, i samarbete med Kalixföreningen OK Vargen. Tre dagars tävlande om NMmedaljerna inleddes på Tromsövikens campingområde, där
Lars Lundkvist hade lagt banorna med assistans av Jan
Lindelöf. Sedan blev det två tävlingar i Gammelgården
utanför Kalix. I snitt 300 tävlande varje dag.
Seniorsegrare på herrsidan i Tromsö blev Jerker Lysell,
EM-trea 2012 och regerande svensk mästare. En månad efter
NM-segern vann Lysell återigen SM-tecknet. Från SIF var
det fyra man som drog det allra tyngsta lasset vid
arrangemangen: Jan Lindelöf, Lars Lundkvist, Kjell
Henriksson och Tore Svedlund. Som genrep inför NM
svarade de två förstnämnda för öppna KM-tävlingar i juni
med sammanlagt 78 startande. Jan Lindelöf anordnade första
etappen av Östra nattserien, där SIF samarbetar med fem
övriga orienteringsföreningar, varav två i Finland. 49 deltog
i nattmörkret i slutet av augusti.
I september avgjordes Ö-kampen, en distriktstävling på
Santasaari. Banläggare för den lyckade tävlingen, som
avgjordes i vackert höstväder, var Esbjörn Nyström. Det som
var negativt var den låga deltagarsiffran. Lågt var också
antalet sålda Naturpasspaket, framför allt i relation till det
nedlagda arbetet. Utöver det ovan redovisade har sju
träningsorienteringar genomförts med sammanlagt 231
starter.
Sektionen har inte bara arrangerat aktiviteter, utan några
medlemmar har också med växlande framgång deltagit i

Från starten.
Andre man ut är hemmalöparen Victor Henriksson.
olika tävlingar. SIF gjorde efter många års bortovaro comeback
vid världens största budkavletävling, Jukolakavlen utanför
Helsingfors. Mest framgångsrika i skogarna har bröderna Victor
och Nils Henriksson samt veteranerna Jan Lindelöf och Hans
Ylipää varit.
Seskarö IF är i dagsläget en stark orienteringsförening, och
den kunde bli än starkare med en större uppslutning från alla på
ön boende.
Karl-Erik Nyström

Damsegrarinnan Susanne Rutqvist, IFK Umeå, stämplar vid publikkontrollen.
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På SeskaröKiosken
händer nya saker

en inbjudan om vad som ska hända den
2 november. Om möjligt reserverar
denna dag till att besöka vår
gemensamma ”Kiosk”
Sten-Inge Videhult
Ordf. föreningen

FOLKETS HUS SESKARÖ

Det som hänt de senaste dagarna får
inte slå ner våra ambitioner att jobba
med att utveckla vårt Seskarö.
Seskarö Kiosken har i augusti fått
tillstånd att serveras vin och öl till
besökande som vill äta något ur en
nykomponerad matsedel. Utvecklingen
kommer också att ge ökade möjligheter
till fler aktiviteter på kiosken. Kvällar
där vi kan prova viner, ishockey och
fotbollskvällar är några förslag som
redan kommit till oss. Föreningen har
påbörjat ett i vårt tycke omfattande
arbete för att det kommer att kännas
naturligt
att
träffas
där.
Nya
verksamheter och idéer kommer säkert
att växa fram när människor möts. Vårt
samarbete med de andra föreningarna
på ön ska identifieras.
Bensinautomaten var vårt första steg
i den stora förändring som påbörjades i
sommar. Nu planerar som sagt för att
inom befintliga ramar och ekonomier
börja
arbete
med
innehållet.
Fredag den 2 november kommer vi att

ha ett arrangemang som vi tycker att
alla som har möjligheter ska komma
på. Eftersom vi jobbar ideellt kring
evenemanget så säger vi inte mer just
nu. Ju fler som kan vara med och jobba
desto mer kan vi åstadkomma. Vi
kommer att i brevlådorna på Seskarö
och utskick till våra andelsägare lämna

Seskarö Jam!
Musikhändelse på ön!
Musikdag för musiker och sångare både gamla och unga!
Du som vill sjunga och/eller spela på ditt instrument, ensam eller tillsammans med oss andra, har chansen att
göra det på Folkets Hus lördagen den 13 och lördagen 27 oktober 2012.
Du behöver inte vara proffs. Kom som du är och prova!
Beroende på hur många vi blir så kommer en viss gruppindelning att ske där man träffas och spelar (repar)
under förmiddagen och eftermiddagen.
Dagen avslutas med ett gemensamhetsjam om 3 -5 st låtar.
Anmäl er redan nu så kan vi planera Jamdagen så den blir lyckad!
Ring och anmäl dig hit: 070-625 38 19 kvällstid
Eller e-posta se mer http://seskaro.net
Seskarö Hembygdsförening
Hans Fält, Erika Medström och Stefan Wennberg
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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

Hembygdsföreingen
PÅ GÅNG inför hösten

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!

SLÖJDCAFÈ

BOKA in följande datum och aktiviteter

Lördagen 27 oktober, Pubkväll med
levande musik.
Lördag 10/11 Modevisning, försäljning av
kläder och massage.
Måndag, 29/11 - Tisdag 30/11 Kransbindning
på Folkets Hus.
Söndag 11/11 Panik teatern spelar upp
förställningen Tid för avgång
på Folkets Hus.
Soppdagar 11/10 och 8/11 kl 11.00-14.00
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!

Hembygdsföreningens styrelse 2011
Maud Videhult, ordf.
204 50
Saara Innala, kassör.
200 13
Sofia Söderholm, led.
205 44
Erika Medström, led.
212 42
Kerstin Johannessen, led.
201 31
Åsa Lindgren, led.
070-3972699
Ingegärd Wennberg , led.
613 15
Elisabeth Videhult Harr, supp.
203 07
Maj Söderholm, supp.
201 91
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Vi träffas i Träffpunkten på söndagar kl 16
-18 med start 16 september.
Under hösten kommer vi att pröva på
återbruk och väva mattor.
Välkommen!
Seskarö IF informerar:
Nu kör vi igång med höstens alla aktiviteter!
Måndag: 16-17 Motionsgympa damer och herrar
18-19.30 Innebandy herrar
Tisdag: 14-16 Boule
17.15-18 Barngympa 2-6 år
18-19 Innebandy flickor från åk.1
Onsdag: 17-18 Innebandy pojkar åk.1-6
18-19.30 Innebandy pojkar från åk.7
Torsdag: 14-16 Boule
17-18 Innebandy flickor från åk.5
18-19.30 Innebandy herrar
19.30-20.30 Musikgympa - Start v.41

