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Seskarö Skärgårdsfestival! läs och se mer på mittuppslaget

Seskarös barnkör sjunger
med hjärtat och glädje!
Haparanda församling har ett rikt utbud för alla
sångglada barn. Tanken är att träffa nya kompisar,
sjunga tillsammans och ha roligt. Bankören och
mixgruppen har besökt Ranua zoo och Rovaniemi
Joulupukinmaa.
Att sjunga i kör ger glädje, gemenskap och
självförtroende. Barnen får vana att uppträda och
samarbeta i grupp. Seskarö barnkör består av flickor och
pojkar från 6 år. Det är alltid en stor glädje att se hur kul
barnen har när de träffas och sjunger ihop.
Seskarö barnkör sjunger i familjegudstjänster, i höst
kommer kören att medverka i Haparanda kyrka i
september med "den helige Mikaels dag" och i
Luciakonsert i december.

Seskarö barnkör övar på onsdagar kl 14.45 - 15.45 i
Seskarö försam-lingshem och leds av Eila Toikka.
Seskarö mixgrupp tisdagar kl 15.00 - 17.00 för barn från
6 år till 12 år och leds av Anita Styrman.

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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ORIENTERINGSSÄSONGEN 2013
Seskarö IF:s orienterare har som vanligt haft en intensiv och
diger säsong med olika arrangemang och deltagande vid olika
tävlingar. Hel-hetsintrycket är mycket positivt.
Då storarrangemanget O-ringen avgjordes i Norrbotten
innebar det för SIF, att vi fick ta på oss fler arrangemang än
vanligt. I inte mindre än tre DM-tävlingar kom vi att bli
ansvariga. Helgen efter O-Ringen i Boden hade vi DM på medel
- och ultralångdistans. Vi befarade att det skulle bli svårt att få
deltagare så tätt inpå O-ringen, men glädjande nog kunde vi
räkna in 181+121 deltagare. Banläggare var för respektive
tävling Lars Lundkvist och Jan Lindelöf. Som tävlingsledare
fungerade Tore Svedlund och Kjell Henriksson. En särskild
eloge är Lars och Kjell värda, då de åker långa vägar för att
komma hem och arrangera tävlingar. Den ultralånga tävlingen
krävde i värmen en bra fungerande logistik för att se till att
deltagarna fick vätska ute i skogen.
I september hade SIF ansvaret för Natt-DM. Detta löstes på så
sätt, att vår grannförening i
Torneå, Alatornion Pirkat, på
finsk mark svarade för banor
och andra arrangemang, medan
SIF tog hand om det
administrativa.
Jan Lindelöf
skötte en stor del av detta, och i
övrigt var det Kjell Henriksson
och Tore Svedlun som tog på
sig att sköta tävlingen för vår
del. Med Alatornion Pirkat har
vi ett samarbete, som sträcker
sig 40 år bakåt i tiden.
O-Ringen i Norrbotten innebar,
att en stor grupp schweizare
under en vecka vistades på ön
Jan Lindelöf kan se tillbaka på
för träning och uppladdning
en mycket framgångsrik säsong
inför
denna
tävling.
både som aktiv och banläggare.
Uppenbarligen trivdes de bra
under vistelsen.
En episod som nog bara kan hända i orientering. På en av våra
torsdagsorienteringar dök en man upp - Pasi Ikonen. Han blev

Naturstig på Seskarö vid Tromsö!!
Seskarö Hembygdsförening tillsammans
med Haparanda kommun har fått bidrag
från Länsstyrelsen för att ta fram en
naturstig på Seskarö.
Naturstigen, som färdigställts nu i höst,
utgår från Tromsö och är ca 3 km lång.
Den visar på vår natur som i många
stycken är unik.
Information om
naturtigen, som kommer att invigas i
oktober, kommer du att kunna ladda ner
till din dator eller på din Iphone.
www.haparanda.se/naturstig
eller
www.seskaro.net
Under senare delen av oktober ska man
kunna köpa ett tryckt häfte på Ö-pärlan,
Seskarö Havsbad & Camping och
Hembygdsföreningen Folkets Hus
Stigen är en lätt vandring för både unga
och gamla i Seskarös vackra natur där
du gör nya och gamla upptäckter.
Välkommen ut i naturen!
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VM-mästaren Pasi Ikonen dök upp på Seskarö, fann sig väl tillrätta
och imponerade på alla.

världsmästare 2001 och silvermedaljör på VM 2011. Och som
han sprang! En bana på drygt sex kilometer med 17 kontroller i
delvis stenig terräng med ganska så dålig sikt bitvis, avverkade
han på under 4½ minut/km. Pasi berättade att han varit till
Seskarö tidigare, och att han då hade tänkt att han måste få
återvända för att springa en orientering här. Pasi blev nu i
september 3:a på finska mästerskapen, besegrad blott av årets
båda världsmästare och det knappt.
Av SIF:s aktiva har Nils Henriksson och Jan Lindelöf haft de
största framgångarna. Nils erövrade silver vid Norrländska
mästerskapen och vann Natt-DM. Jan Lindelöf blev 20:e man på
O-ringen i sin klass, H 60, med bra mycket över 100 deltagare.
Därtill vann han övertygande alla individuella DM-tecken han
kunde tävla om: lång, sprint och natt.
Motionsarrangemanget Naturpasset har legat ute hela
sommaren som vanligt. En nybörjarkurs i orientering gav inte
riktigt det gensvar vi hoppats på. Den finaste idrottsplatsen
Seskarö har att erbjuda är vår natur, och vi hoppas att alla öbor,
åretrunt- och sommarboende, upptäcker möjligheten att med
hjälp av karta ströva omkring på ön.
Karl-Erik Nyström
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Seskarö hyllade
Sigurd Klockare
med ett seminarium
på hans 100 års dag
I september för 100 år sedan skulle
Sigurd Klockare ha fyllt 100 år. Han
var en man som för oss blev känd för
sitt författarskap. Alla vi som hade
möjligheter bevistade åren 1982 och
1982 teatern Nöd bryter lag som
spelades ute bland sanddynorna på
Tromsö badet. Ett fantastisk skådespel
som handlade om hungerkravallerna
1917 på Seskarö. En föreställning som
bygger på avsnitt från boken Svenska
revolutionen 1917-1918.
Sigurd Klockare som föddes i
Malmberget fick kontakt med Seskarö
efter avslutad folkskola genom att han
fick arbete på ett sågverk. Under
lågkonjunkturen på 30 talet hamnade
han i AK arbete, ett nödhjälpsarbete.
Han deltog i sin jakt på nya arbeten i
olika korrespondenskurser i svenska
och fotografering och kunde även odla
sitt tidiga intresse för böcker och
skrivande. Som radikal reformist blev
han aktiv i arbetarrörelsen.
Våra föräldrar som arbetade på
sågverket fick genom anslutning till
fackföreningen en av de första moderna
fackförbundstidskriften SIA (Skogsindustriarbetaren). Chefredaktör för

tidskriften var Sigurd Klockare under
åren 1956-1973.
Efter pensioneringen lät Sigurd
Klockare
bygga
den
timrade
Jukolagården på
Seskarö där han
samlade kända författare och andra
kulturpersoner till seminarier och
samtal om bl a Tornedalen och svenskfinska gränsbygden.
1989 promoverades Sigurd Klockare
till filosofie hedersdoktor. Vid Umeå
universitet.
Året efter Sigurd Klockares död 1994
bildades Jukolastiftelsen med syfte at t
kulturellt utveckla den svensk-finska
gränsbygden.
Seminariet
huvudämne
var
naturligtvis föreläsningar om Sigurd
Klockares liv och leverne. Deltagarna
på seminariet fick även lyssna på musik

Årets fotbollsskola
på Seskarö fångar mångas intressen.
Den årliga fotbollsskola för både flickor och pojkar hölls
midsommarveckan i juni. Fotbollsskolan som kallas
Landslagets Fotbollsskola samlade 33 barn i ådrarna 8 – 14
år. Fotbollsskolan besöktes förutom av barn från Seskarö av
barn från Umeå, Luleå, Nikkala, Haparanda 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 Kristofer och Rickard från Umeå där
Kristofer hade de lite äldre ungdomarna medan Rickard tog
sig an de yngre. Vi hade som brukligt ungdomar från
Seskarö som vi den kommunala sommaraktiviteterna fick
vara med och jobba i fotbollsskolan. Ddet är fantastiskt
roligt att se med vilket engagemang som ungdomarana går
in i arbetet. Aktiviteterna 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 och Seskarö Bensin och
Service. Alla medverkande fick äta luncher som var
välsmakande och gick åt som smör i den sköna sol som
”alltid” lyser på Seskarö.

om Isak Mustaparta, en annan
intressant person
med rötter på
Seskarö, av Esa
Rautiainen och
Elina
Söderholm.
Under
eftermiddagen
berättade professor
Ante
Aikio om ortsnamnen
i
Haparanda
skärgård.
Doktoranden Laura Arola berättade om
Sveriges
flerspråkighet.
Efter
seminariet ordnades samkväm på
Jukola-gården.

De fyra dagarna blandades med lek, fotbollsträning och
välbehövliga mat och 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
Ansv. Fotbollskolan

Gäller att vara väl förberedd
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Seskarö
Skärgårdsfestival
en succé i sommar
Under första helgen i juli ordnade
Seskaröborna sin en egen skärgårdsfestival. En festival som gick i
musikens tecken.
I år var alltså Seskarödagen ersatt
med en festival som pågick under tre
dagar. Vi valde att kalla vårt
arrangemang
för
SESKARÖ
SKÄRGÅRDSFESTIVAl.
Drömmen är att i framtiden ska vikar
och vatten runt Seskarö ljuda av musik
och skratt blandat med Tornedalsk
nostalgi. Med andra ord en Seskarös
skärgårdsfestival där många entreprenörer medverkar och samverkar.
Hela arrangemanget är en samverkan
mellan Seskarös olika föreningar. Vår
fina samverkan var förutsättning för att
klara av att arrangera en festival.

Rohki Band

Musikpub
Festivalen inleddes på fredag den 5 juli
med en häftig musikpub där vi erbjöd
gästerna god mat och dryck i trevligt
atmosfär.
Under
kvällen
var
tillströmning mycket god och ibland
kunde väntan på mat bli lite lång men
humöret var på topp.
(forts. på nästa sida)

lördag kväll: dans till Elin Hornmalm
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Dans med Roll8ers på kvällen (Rocka Billy)
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Samtliga deltagare i talangjakten
(forts. från sid. 4)
Lördag den 6 juli var programmet
fullspäckat.
Loppis startade på
morgonen och pågick hela dagen.
Konstvernissage hölls där konst från
Seskarö konst- och hantverksförening
visades på Folkets Hus. Utställningen
hölls sedan öppen under hela juli
månad. Bland programmet kan
nämnas en talangtävling för ungdomar
som vanns av Johanna Henriksson
Englund.
Under
eftermiddagen
förgyllde lokala och inresta musiker
och sångare en vältalig publik. Till
dessa hörde Tomas Martin som
spelade egna låtar. Erik och Rickard
spelade tillsammans med Bert och
Stefan. Det fanns även ponny-ridning
och tipspromenader som gladde de
minsta.
Dagen avslutades med en häftig
danskväll där tre olika orkestrar
förnöjde tillvaron, Seskarös, Roll8ers
och Elin Hornmalm.

Pub-kvällen på Ö-Pärlan

Friluftsgudtjänst
På söndag avslutade vi skärgårdsfestivalen
med
en
välbesökt
friluftsgudstjänst med mycket musik
och sång och där vår biskop Hans
Stiglund medverkade.
Under dagen visade vi vår skola på
Seskarö där besökande guidades av
lärare som tidigare haft sin
tjänstgöring på vår skola. På söndag
hade vi fått chansen att visa vi upp
fina
veteranbilar
från
olika
tidsepoker .
Elin Hornmalm sjöng på gudstjänsten som hölls av Biskop Hans Stiglund
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Midsommar
Midsommar firades traditionsenligt på
”Gustavssons tomt”. En oro infann sig
ett par veckor före midsommar. Skulle
det finnas tillräckligt med vilda
blommor! Värmen kom tidigt i år och
det gjorde även blomningen. Så oron
var inte obefogad.
Midsommarafton
var
det
önskeväder. Solen sken från en klarblå
himmel och blommorna räckte till
stången. Midsommarstången restes
och dansen och leken runt den, kunde
börja för både liten och stor till PerIvans orkester.
Kön ringlade sig fram till korv och
fikaförsäljningen. Andra aktiviteter
var luftgevärsskytte, kasta pil och
fiskdamm för de yngsta.
Midsommar är tradition att man
återvänder till sin gamla hemort eller
till sitt fritidsboende. Det märks bland
dem som kommer till midsommarfirandet.
Många
glada
återseenden är bevis nog.

Var finns våra
IGELKOTTAR?
Jag flyttade från Stockholm hit till härliga Seskarö i maj
anno 2000. Under varenda sommar under dessa 13 år har
det krupit fram tre-fyra IGELKOTTAR under min vedbod
här nere vid stranden. De kommer redan på sista snön.
Uppe vid min veranda vill de ha mat och vatten.
Enormt kära och välkomna sommargäster! Men i år
hände nåt mystiskt: En vecka före midsommar
FÖRSVANN igel-kottarna!? Vart och VARFÖR? Vi har
bara sett någon enstaka kotte vid sällsynta tillfällen sedan
dess...
Jag frågar nu genom Seskaröbladet: Hur är det i övriga
Seskarö, har ni kvar era "kottar"?
Ingemar Janson "Jason" Seskarö
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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
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PRO:s grillfest
Onsdagen den 11 juni höll PRO sin årligen
återkommande och efterlängtade Grillfest på
Idrottsföreningens plan. Träffen inleddes av
Roland som välkomnade oss och informerade
om rön från ett möte med PRO-organisationen,
samt också redogjorde för sommarens
evenemang på Seskarö, som skulle uppföljas
med anslag. Detta så ingen missar något av det
trevliga, som duktiga och engagerade
medlemmar i föreningarna fått till.
Närmare 40-talet förväntansfulla och
hungriga pensionärer hade tagit på sig extra
brallor och jackor för att kunna sitta ute och
njuta av den härliga grillade menyn, som
Anders och Seved skötte med den äran.
Elisabeth och Birgitta hade fixat ihop mängder
av goda sallader och vackra grönsalladsskålar.
Vår trubadur Stefan och lilla Olle underhöll
var och en på sitt sätt, en spelade och ledde
allsång, den andre pratade och mumsade på
saftiga stora melonskivor som bjöds i stora
skålar kring borden.
Vårt varma soliga sommarväder sedan en
månad tillbaka hade tyvärr svikit oss denna
eftermiddag, men vi sjöng, åt och drack kaffe
så vi blev varma. Elisabeth tog några foton på
nöjda och mätta deltagare.
Alla tackar arrangörerna för en trevlig
samvaro.
RS

Seskarö Konst och Hantverksförening
Flödande kreativitet har det varit hela våren och sommaren för att vara med på två
konstut-ställningar på Seskarö i samband med Skärgårds festivalen som blev
välbesökt. Vi hade även målarkurs och sidenmålning utställnings-dagarna. Vi visade
Återbruk, akryl , akvarell, olja, siden målning, tovning av ull och betong i Haparanda
på biblioteket. Utställningen varade till 28 september, också välbesökt. Under sep
månad har vi haft målarkurs och återbruk för ungdomar. vernissage den 5 okt. Vi
fortsätter oktober och november med tomteverkstad.
Hälsningar ordf Lena Videhult.

Peter Karbins träskulptur, han är
nyinflyttad på ön
Till vänster:Musik underhållning av
skolbarnen på ön vid invigningen
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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

Nu startar Seskarö IF:s aktiviteter!
Måndag:
16.00-17.00 - Motionsgympa dam och herr
18.00-19.30 - Innebandy herrar
19.30-20.30 - Musikgympa (start v.39)
Tisdag:
14.00-16.00 - Boule
17.30-18.30 - Barngympa 2-6 år
18.30-19.30 - Innebandy flickor från 8 år
Onsdag:
17.00-18.00 - Innebandy pojkar från 6 år
Torsdag:
14.00-16.00 - Boule
17.00-18.00 - Innebandy flickor från 10 år
18.00-19.30 - Innebandy herrar
Start vecka 38 - kom och var med!

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
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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!

NATURPASSET 2013

Av drygt sextio sålda Naturpass hade 17
stycken lämnat in sina startkort.
Vinnare blev följande:
Alla 40 kontroller
1. Siri Isacksson
2. Sofia Lindström
3. Erland Wallgren

250:200:Naturpasspaket 2014

Minst 10 kontroller
1. Adam Juhlén
200:2. Henrik Larsson
150:3. Erland Wallgren
100:4. Desirée Forslund Naturpasspaket 2014
En som lämnade in sitt startkort, dock utan
vinst var Peter Öberg. Peter kom från
Världsmästerskapen och stannade till på
Seskarö innan han fortsatte till O-ringen i
Boden. Vid VM tog han silver i stafett för
Sverige.

Gemensam promenad
med eller utan stavar
tillsammans med Lena.
Plats: Träffpunkten
Tid: Onsdagar kl 13.00
Vid dåligt väder annan aktivitet.
Fika på träffpunkten efter
promenaden

