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Seskarö Jam!
Mer på sid 4

Resan till
Moldavien
Ett
gäng
glada
kvinnor tog flyget via
Riga för en vidare
tripp till Moldavien
tidigare under hösten.
Läs
reseskildringen
därifrån på sidan 6.

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Uppiggande dag i novembermörkret
Hembygdsföreningen ordnade en dag med välbehag och
flärd, lördagen den 10 november. Elisabeth, som har
klädbutiken Mulligt & Gulligt i Övertorneå, bokade
redan i våras en dag för visning och försäljning av
höstens nyheter. Styrelsen började då fundera om vi
kunde göra något ytterligare samma dag. Kanske med
ytterligare njutning som tema. Sagt och gjort. Elisabeth
kom med sina kläder. Ett litet urval visades av fem”
lokala mannekänger”. Det kändes uppskattat, då vi
efteråt fick höra kommentarer om att det var bra att få
se, hur kläderna ser ut på.
Det gavs möjlighet att prova på massage av Olga och
Ulla-Britt, skönhetsvård av Soili och healing av Jukka.
Fyra tjejer som går årskurs 2, Frisörlinjen i Kalix, bilden
nedan, friserade både damer, herrar och barn. Under
dagen serverades det snittar med ”bubbel” och fika.

Glada miner under en heldag med massage, healing, modevisning
samt ”bubbel” & fika.

SeskaröKiosken har bytt namn till Ö-Pärlan
När vi startade upp verksamheten på Seskarö Kiosken
så ville vi ha in namnförslag på vår kiosk.
Invigningsdagen i maj 2010 kom det in många förslag
som styrelsen sedan gått igenom.
Som ett led i vårt arbete att utveckla verksamhet efter
att vi fått ett permanent alkoholtillstånd med krav på bl
a en utvecklad matsedel så har vi beslutat att förslaget
Ö-Pärlan är det namn som passar vår strävan att skapa
en mötesplats på Seskarö.
Under högtidliga former så avtäckte vi vår skylt som
visar på vad vi alla känner att vår ”kiosk” är på väg att
bli för oss på Seskarö.
Passa på att besöka oss när vi har speciella aktiviteter
eller när ni i all enkelhet vill äte en bit mat.
Styrelsen gm/Sten-Inge Viddehult
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Höstmöte

Seskarö PRO
Höstmöte 2012
genomfördes onsdagen
den 7 november.
Det späckade programmet
innehöll bland annat:
en verksamhetsgenomgång och presentation av
budgetförslaget.
En intressant föreläsning
av Ronnie Nordqvist om
hörsel- och hjälpmedel.
En innehållsrik dag som
blev mycket uppskattad av
besökarna!
Sinikka Vestman

Boulespel
Ett spel för alla att pröva på. Är Du nybörjare eller inbiten
boulespelare?
Socialt umgänge, tävlingsmoment, skratt, träning, allt på en
gång och på ett enkelt sätt. ALLA kan spela!
Alla är välkomna till Idrottshuset för en trevlig samvaro
med spel och fika.
Välkommen att pröva på denna roliga och stimulerande
sport!
Vintertid spelar vi på tisdagar och torsdagar kl. 14.00.
Sinikka
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Seskarö Jam!
Lördagen den 13 och 27 oktober
träffades fem musiker (tre ungdomar o 2
oldboys) och 5 sångare för att spela och
sjunga i Seskarö Folkets Hus.
Det blev 2 x 4 timmars spelning
omväxlande med sång. Sista lördagen
enades gänget om 10 st låtar som de
senare samma kväll framförde under
Hembygdsföreningens Pub-kväll.
Erik Jonsson gitarr, Erik Lindelöv
gitarr, Rickard Lindgren trummor
Bert Jonsson bas/sång och Stefan
Wennberg gitarr/sång. Åsa Lindgren,
Anita Lindgren, Erika Medström, Elisa
Kohkoinen och Frida Medström sjöng.
Jamdagarna startades för att försöka
få fler intresserade av att spela och
sjunga tillsammans. Till våren kommer
ett nytt jam att anordnas.

Teater
Panikteatern med Ronald Brandel, Maud Nyberg,
P-A Strand gästade Seskarö och byggde upp ett
stationshus på Folkets hus på söndag kväll. En
rolig och bra kväll. Skådespelarna kom så nära att
man verkligen såg deras minspel och man kände
sig som en kvarglömd resenär i det nedlagda
stationshuset. Det fanns både humor och tragik
som lockade till eftertanke.
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På gång!
Lördag 1/12 kl 1200, tänder
julgranen med julsånger utanför
ICA. Du kan köpa grillad korv,
glögg med pepparkakor.
Onsdag 12/12 kl 1800, firar vi
lucia på Folket hus. Seskarö
skola står för underhållningen
och hembygdsföreningen säljer
fika.
Lördag 12/1 mellan kl 14001600 julgransplundring på
Folkets hus.
Lördag 23/2 mellan kl 12001230 invigs barnens skulpturer
utanför Ica.
Mellan 12.30-16.00 fortsätter vi
på folket hus med ett hejdundrande kafferep och
underhållning.

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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Kransbindning på Folkets Hus
Så var det dags igen!
Den populära Kransbindningen.
En tradition binda kransar inför
Allhelgonahelgen och till juldekoration.
Flitiga damer och Mats, med vana händer
binder kransarna med hjälp av ståltråd, det
märks att de gjort det förr.
Det var härligt doftande gröna gran-, talloch enris. Kransarna till juldekoration
bands den 29 — 30 oktober.
Alla Välkomna!!!
text: Sinikka
foto:JF

Årsberättelse från

konst & hantverksföreningen
Vi har träffas under vintern och våren och planerat möten och kursverksamhet, för våren och sommaren och konstutställning
på Seskarö. Sidenmålning, kursledare Paula. Betongkurs, ledare Marita. Akvarell och akrylmålning, ledare Lena.
En kurs för ungdomar som fick prova måla på siden, gjuta betong och måla akryl. Intresset var stort. Avslutade med
utställning. Vår konstutställning var större än den varit förut , vi fyllde hela folkets hus, 12 utställare. Ca 300 hundra besökare.
Även en kurs i återbruk har hållits under hösten, ledare Marita.
Konst och hantverks föreningen avslutar med att delta i Hembygds föreningens Julmarknad. Och önskar alla en
ordf Lena Videhult.

God jul!

Flitiga händer och trevlig samvaro
PRO damer träffas kl.13.00 onsdagar och det broderas, stickas, virkas.
Produkterna utgör grunden till lotterier som föreningen anordnar vid olika sammankomster, bland annat den
Julmarknaden som inför julen anordnas i Folkets Hus och brukar locka många köpare.
På bilden Lovis 8 år från Boden på besök.
Sinikka
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Reseskildring
från Moldavien
Natten mot fredag den 19
okt. kl 02.30 står fyra trötta
men förväntansfulla damer
vid vägen och väntar på att
Ingegärd skall komma och
hämta oss. Vi startar
bilfärden mot till Oulo
flygplats för destination
Riga
och
vidare
till
Moldavien. Huvudstaden,
där vi skulle tillbringa en
vecka heter Chisinau och
har ca. 550.000 inv. I landet
Moldavien bor ca 5,5
milj.människor. Landet är
Europas fattigaste land
inklämt mellan Ru-mänien
och Ukraina och blev ett
fritt land på 1990 talet.
Varför for vi fem damer dit?
Jo, vår vän Alimma kommer från det landet. Hon har berättat
mycket om sitt hemland och framförallt har vi blivit nyfikna
på den vintillverkning som finns där av viner av hög kvalitet.
Vi landade på Chisinaus flygplats och möttes av Natalja som
kom att bli vår guide och kär vän under den veckan.
Sedan vi hade inkvarterat oss på vårt lägenhetshotell och
handlat frukost, blev vi inbjudna till Alimmas mamma på en
fantastisk middag med många Moldaviska rätter som vi lät
oss väl smaka.
Dagen efter åkte vi till en forntida by och kloster, våra
guider var Elena och Lidia. Vi blev intervjuade av en
moldavisk tidning som vi stötte på. De ville veta varför vi
turistade i Moldavien och vad vi tyckte om landet. Turism är
inte någon stor näring i Moldavien. Vi fick dock träffa en
stor entreprenör på landet som stolt visade oss vad han hade
byggt och om hans planer för framtiden. God mat till
lunchen naturligtvis. Middag med Igor och Olga, släktingar
till Alimma, på lördag kväll
På söndag mötte Natalja oss utanför vårt lägenhetshotell.
Hon skulle visa oss runt i omgivningarna.Vi fick se folkdans
i parken där även "vanliga" fick deltaga. Två av oss besökte
operan och såg en föreställning Aida. En tre timmars
fantastisk upplevelse.

Vingårdar
Tre dagar besökte vi kända vingårdar. Först Cricova som är
statligt ägt. Vi åkte ner 60 m i en gammal kalkstensgruva i
en vagn och fick se Champangetillverkningen där. Vi hade
guidning och vinprovning i fantastiska rum i marmor med
fullt dagsljus även om den var konstgjord och 60 m under
jord. Nästa vingård Milestii Mici. Vi åt och provade viner,
som smakade fantastiskt, kanske för att vi inmundigade allt
detta till tonerna av ett dragspel och en fiol som spelade med
finsk/ryska rytmer.
Sista dagen för vingårdsbesök låg ca 15 mil söderut mot
Svarta havet. Vi färdades i en minibuss som skramlade fram
på dåliga vägar. Vår chaufför hade vi fått låna från
universitetet. Han var oss trogen under hela vår resa. Inga
säkerhetsbälten fanns i bussen. Om vi såg en poliskontroll
tog han tag i sitt bälte, men släppte den lika fort när vi hade
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Dags för vinprovning!
passerat. När vi kom fram till Purcari, som vingården hette, såg
vi att de hade hissat den svenska flaggan. Vi kände oss hedrade.
Efter rundvandring såg vi att det är den modernaste vinkällaren
av alla tre. Vi provade viner under ledning av vår guide och åt
en fantastisk god svampsoppa. Vi handlade med oss viner från
samtliga vingårdar som vi besökte.
Sista dagen i Chisinau skulle vi shoppa loss som det heter, vi
gjorde en del försök. Sista kvällen med gänget åt vi en fantastisk
middag på en restaurang där vi summerade vår resa. Vi har
skrattat mycket, åkt buss på egen hand- vilket var ett äventyr,
besökt en marknad utan like, ätit gott och framförallt fått besöka
ett annorlunda land och träffa alla härliga människor som tagit
hand om oss och blivit våra vänner.
När vi landat i Uleåborg kom vi på att vi borde köpa en
trisslott. Varför det, kan man fråga. Jo, vi kom igenom tullen
med övervikt (bagaget naturligtvis) vi kom med flyget från
Stockholm, utan boardingcard och vårt bagage kom med samma
plan som vi kom med, trots tre omlastningar.
Vi som reste Kerstin, Birgit, Ingegärd, Maud och Elisabet
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Ungdomarna på Seskarö
spelade med världens ungdom
Under höstlovet den 31 oktober till 2 november
ordnade ungdomsprojektet en nya LAN:träff och
spelade tillsammans med världens ungdom.
Arrangemanget var ungdomsprojektets 4:e LAN för
ungdomar på Seskarö och avhölls under höstlovet.
Ungdomarna börjar bli rutinerade så dom vet vad
som gäller. Den 31 oktober på morgonen kom
ungdomarna som kunde och började möblera om
borden, dra kablar, ordna sängplatser och fylla
frysen och kylen med mat . Tim hade med en egen
liten kyl - seriös grabb :) 15 ungdomar var med och
LANA. Som mossig vuxen så funderar man vad
LAN är: Jo man kopplar ihop sina datorer via
internet och så spelar man mot varandra i olika spel
över hela världen förklarar pojkarna samtidigt som
dom har kontakt med medspelare från annat land.
Under 3 dygn, med mycket lite sömn, spelar
grabbarna och det är väldigt uppskattat. En
verksamhet som speciellt attraherar pojkar.
Vi vill tacka alla föräldrar som ställde upp så
detta kunde genomföras och även kiosken som
fixade reducerade priser på mat för LAN
ungdomarna.
Att Träffpunkten är till för alla och används också
av många på Seskarö Det märkte vi under LAN:et.
Samtidigt som ungdomarna spelade och använde
moderna datateknik kunde damer som handarbetade
ha sin aktivitet samt PRO höll sitt möte. Även
Medborgar kontoret kunde ha öppet sista dagen
som vi LAN:ade.
/ Annika Hautalampi /Magnus Kauma

23 februari
Kl. 12.00-12.30

Skolbarnens snöskulpturer
invigs och visas vid ICA kl 12.

Kafferep på fokets hus
kl. 12.30-16.00
Ett hejdundrande gammeldags kafferep med mer än
sju sorters kakor.
Under kafferepet kan du njuta av musik,
underhållning av stora och små.

Vernissage av barnens
vinteralster
Välkomna
Seskarö Hembygdsförening

På Folkets Hus den12 januari
2013
Kl. 14.00 till 16.00

Med lekar kring granen
Tomten kommer
Vad har han i säcken?

Lotterier med fina vinster

Servering
Barnen fikar gratis

VÄLKOMNA stora som små
7

Seskaröbladet december NR 04 / 12

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

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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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!

