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FOR EVER YOUNG sidan 6.

Fotbollen på Seskarö har
väckts ur en lång Törnrosesömn
Seskarö IF har inte deltagit med något lag i seriespel
sedan 2004. Då hade man ett lag som spelade i div 3 för
pojkar 18 år. Man bildade ett lag tillsammans med
Nikkala. Tyvärr så blev det bara en ett årig verksamhet.
Sedan dess har en härligt grön gräsplan, som ö-borna
med ideella krafter byggde och färdigställde 1998, stått
oanvänd fram till fotbollssäsongen 2013.
Försök att komma igång med ett fotbollslag har gjorts
men strandat på att man inte hade tillräckligt med
ungdomar eller ledare.
I maj i år blev vi uppringda av fotbollsledare från
Haparanda som undrade om vi var intresserade av att
starta upp ett seniorlag i fotboll för spel i div 5.
Fotbollsledarna Kjell Kauma och Freddy Nilsson från
Haparanda hade under våren samlat ensamkommande
flyktingbarn och nyanlända flyktingar och tränat

fotboll. Pojkarna var duktiga och ledarna tyckte att det
vore roligt om dom fick möjlighet att mäta sina krafter i
seriespel. Vi på Seskarö hade fotbollsplan, utrustning
och lokaler varför det var relativt lätt att på kort varsel
få igång ett Herrlag i fotboll. Kontakter togs med
Seskaröungdomar som sa sig vara intresserade att delta.
Ungdomarna kände många av de nyanlända redan från
skolan.
Från starten hade vi hälften Seskaröungdomar och
hälften ungdomar som på olika sätt flytt till Haparanda.
Laget tränade till sammans några gånger i maj innan det
var dags för seriespel. Hemmamatcherna spelades på
vår fina gräsplan (en av Norrbottens bästa) medan man
omväxlande tränade i Haparanda och Seskarö. Med
tiden så anslöt sig fler ungdomar med utländsk
bakgrund till laget. Truppen växte och när säsongen var
slut så hade vi ca 30 pojkar i olika åldrar med. Resultatet
från första säsongen blev i vårt tycke mycket lyckat.
(Forts på sid. 2)

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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(Forts från sid. 1)
Ungdomarna trivdes tillsammans och några av pojkarna från
Haparanda sa sig vilja flytta till Seskarö. En av de duktiga
flyktingbarnen som är 14 år sa när han såg de tomma
lägenheterna på Fridhem: ”Tänk om jag kunde hitta mina
föräldrar och bröder och få dom till Seskarö. Här är så vackert
och här skulle jag vilja bo med dem” Pojkens föräldrar och
bröder är splittrade och bor någonstans i flyktingläger. Han visste
inte var.
Fotbollslaget blev bara bättre och bättre ju mer de fick träna
och spela tillsammans. Några av spelarna uppvisade sådan talang
att andra föreningar blev intresserade av dom som spelare.
Detta skrev en fotbollsledare från ett lag vi mötte om vårt lag och
unga pojkar:

På gång!
Lördag 30/11 kl 1200, tänder julgranen med
julsånger utanför ICA..
Lördag 30/11 kl 1230 -1600 startar
julmarknaden på Folkets hus. Du kan köpa glögg
med pepparkakor. Nybakade, julstjärnor och
lussebullar med kaffe
Torsdag 12/12 kl 1800, firar vi lucia på Folket
hus. Seskarö skola står för underhållningen och
hembygdsföreningen säljer fika.
2014
Lördag 11/1 mellan kl 1400- 1600
Julgransplundring och lekar runt granen på
Folkets hus.
Fredag 14/2 mellan kl 2030-0100 Alla hjärtans
pub!

Tema musik mat och prat!

Lördag 22/2 mellan kl 1200- 1230 invigs
barnens skulpturer utanför Ica.
mellan 12.30-15.00 fortsätter vi på folket
hus med ett hej-dundrande kafferep och
underhållning.
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-Vi vinner matchen rättvist men måste ge en stor eloge till det
hårt kämpande Seskarö som kom tillbaka efter en mardrömsstart.
Laget har många fantastiska tekniker och måste nämna 14-åriga
Hamse Wahab. Kan det finnas någon bättre 14-åring i
Norrbotten ? Måste vara given i Tommy Stridsmans länslag.
Tippar att Seskarö redan nästa år kommer att tillhöra toppen i Div
5.
Norrbotten Fotbollsförbund har gett oss möjlighet att arrangera
DM i innefotboll. Vi har tackat ja till erbjudandet men tvingas
spela i Haparanda då vår sporthall inte håller måttet. Välkommen
till Aspenhallen den 14 december och bekanta er med våra
underbara ungdomar. Vi får troligen ställa upp med två lag i
turneringen.
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”Må Bra dag” på Folkets hus
Hembygdsföreningen arrangerade lördag 9 november en dag
som hade temat MÅ BRA. Ett arrangemang som blev mycket
uppskattat i höstmörkret.
Elisabeth från Övertorneå, med sin kringresande klädbutik
Mulligt & Gulligt ordnade en modevisning med fem
”lokala mannekänger” visade
höstens och vinterns
modenyheterna med efterföljande försäljning. Må bra dagen
kändes uppskattat, då vi efteråt fick höra kommentarer om att
det var bra att få se, hur kläderna ser ut på.
Evelace visade underkläder och Satu provade ut passande
storlekar.

För ytterligare njutning fanns det möjlighet att prova på
massage av Ulla-Britt Innala och skönhetsvård av Soili
Koski.
Nyhet för i år var mjukgörande parafin bad för händer av
Eva Eliasson.
Från frisörlinjen på utbildning Nord i Övertorneå kom
Jenny och friserade både damer, herrar och barn. Intresset
var stort och skapade stundtals långa köer. Sara sålde sina
hantverk och ljus med Seskarö motiv. Hälsopreparat sålde
Birgitta. Under dagen serverades det fika med hembakat
bröd.

Thea Mjörnerud som modell

Den bästa JULKLAPPEN!
Söker Du en överraskande och annorlunda julklapp, present
eller varför inte en gåva till dig själv? Vänd dig då till Seskarö
Konst och HantverksFörening!
Våra medlemmar säljer utsökta konstverk till facila priser. Vi
jobbar i vitt skilda material och manér: Måleri (olja, akryl,
akvarell), keramik, träslöjd, applikationer, siden och batik och
glaskonst.
Kontaktpersoner: Lena Videhult, tel 070-2367776, Ingemar
Janson "Jason", tel 0922-20115. Marita Eliasson tel 0922205 07
OBS vi söker NYA medlemmar (gärna YNGRE!) till vår
mysiga KONSTNÄRSklubb – kommunens enda! Ring Lena så
får Du veta mera vad vi sysslar med. Välkommen!
PS Kom gärna till vår monter på Julmarknaden den 30
november och se prov på vad vi producerar!
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UNPOL
På redaktionens begäran kommer en kort rapport från Anders
Calderäng som arbetar för UNPOL, FNs polisiära del i Syd Sudan i
Afrika.
Till vardags hemma i Norrbotten jobbar jag skift som
poliskommissarie /vakthavande befäl på LKC, Polisens
länskommunikations central för Norrbotten som ligger i polishuset i
Luleå.

UNMISS
FN-missonen i Syd Sudan sin helhet går under beteckningen
UNMISS som i huvudsak leds som en Afrikansk mission av flera
avdelningar. Under den paraplybenämningen finns avdelningar av
bl.a militär, polis, jurister från rättsväsendet, civilian affairs, human
rights, kriminalvård och mycket annat.
För UNPOLs del så är de fn ca 600 poliser från ett 40 tal länder
stationerade i olika delar av landet . Enligt FN-mandatet kan det
tjänstgöra max 900 FN- poliser samtidigt i landet.

Syd Sudan
Landet Syd Sudan (ligger norr om Uganda och nordväst om Kenya
och väster om Etiopien)
är en ny nation som fick sin
självständighetsutnämning juli 2011 då det delades från Sudan i
norr efter två inbördeskrig med stora motsättningar mellan de svarta
södra delarna och det arabiskdominerade Sudan.
Befolkningen är uppskattad till ca 9 miljoner, men troligtvis är
siffran mycket högre då rörelsen av människor är stor in och ut från
grannländerna, nomader, flyktingar och lycksökande affärsmän.
Huvudstaden Juba i den södra delen har ca 300.000 inv.Där har vi
FNs högkvarter för missionen och ca 50 % av all FN personal
arbetar där med att försörja resterande delar av landet. Där har vi
huvudflygplatsen med bl.a anslutningar till Entebbe i Uganda och
Adis Abebba i Etiopien.
Landet är ett lågland med savann, träskmarker och regnskog. Vita
Nilen, den ena huvudarmen av världens längsta flod rinner igenom
landet från söder till norr.
Ett utpräglat tropiskt klimat med små variatoner i temperaturen,
Års medel temperaturen ligger på 30 grader och varmaste perioden
är under januari till mars då det ligger och tangerar kring 50 grader
varmt mitt på dagen.

Min väg hit
Jag startade detta äventyr genom ett ansökningsförfarande genom
Rikskriminalpolisen för mer än ett år sedan. Intervjuer på olika
nivåer och olika förberedande utbildningar i Stockolm under förra
vintern-våren.
Fick klart med besked i april om att inställa mig i Entebbe i
Ugande den 15 juni tillsammans med ytterligare tre svenska
kollegor. Där loggas man in i missionen och genomgår ytterligare
kompletterande utbildning för att efter ca en vecka flygas in till Juba
i Syd Sudan.
Väl på plats där genomgick vi mer missionsspecifika utbildningar
och introduktion för uppdraget. Slutgiltig placering i landet fick jag
de sista dagarna i juni. Jag och en kollega blev placerade ca 60 mil
norrut i staten Warrap och en liten ort som heter Kuajok. Här arbetar
vi 35 FN-poliser med att i huvudsak hjälpa den lokala polisen med
att få igång ett fungerande polisverksamhet i sin del av
rättsväsendet.
Själv har jag en ren kontorstjänst på huvudkontoret SHQ här i
Kuajok som Senior Police Operations officer. Det innebär att man
övervakar och ansvarar för inrapportering av verksamheten dagligen
till huvudkontoret i Juba.
Vi bor på en ny FN-camp. Ett inhägnat område på 500x500 meter
ett par km utanför centrum. Bostäderna är små små modul hus på ca
24 kvadrat, Vi har borrat eget vatten och genratorer som försörjer
oss med el. All kommunikation går via stora parabolen.Totalt är vi
ca 80-90 personer som arbetar här .Det är som ett eget litet samhälle
i miniatyr.
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Det mesta i matväg har vi med oss själva för det finns inte så mycket
att köpa här förutom ris, bönor, höns, och en och annan get åker på
grillen. Vi har fyra fria hemresor per år och kan då vara hemma i ca
tre veckor

FN-polisens roll
FN-polisens roll är rådgivare och kapacitetsbyggande, samt
övervakar verksamheter på allt från högsta statliga regeringsnivå ner
till gatunivå med tonvikt på mänskliga rättigheter och skydd mot
framförallt kvinnor och barn.
Den nationella polisen är under rekonstruktion. Bemanningen ses
just nu över och det finns inga tillförlitliga dataregister över
anställda poliser, Det är mycket knappa resurser och brist på i stort
sett allt i materielväg. Ett fåtal fordon och riktiga polisstationer
finns. En polispost i en by kan vara belägen under ett träd mitt i
byn. Där misstänkta kan sitta kedjade med kätting i rotsystemet i
dagar. Vi rapporterar och följer upp olika ärenden. En enhet hos oss
ansvarar för enbart utbildningar mot den lokala polisen.
Vi försöker att göra besök på det flesta platser, och periodvis gör
vi s.k långpatruller ut till det mer avlägsna delarna av staten. En
sådan patrull tar ca en vecka att genomföra och kräver mycket
planering och medverkan av beväpnad FN militär som kör med i
konvojen.
Vid vår gräns i norr mot Sudan ligger ett område med särskilda
restriktioner som heter Abyei och gränsdragningen är inte klar där
p.g.a att båda länderna gör anspråk på de stora oljefälten som ligger
i området. Betecknas som en mycket kritisk fråga att lösa.
Förhandlingar pågår om detta.
Planerar att komma hem över jul och nyår och det ser man
verkligen fram emot!
Önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År!
Anders Calderäng

Möte med lokal Polis.
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Teater
En onsdag kväll i oktober kom
Norrbottensteatern till Seskarö, med
föreställningen Pärra och Paulin. Det
var Pär Andersson och Lars Paulin som
stod för underhållningen.
Pär Andersson sjöng och multimusikanten Lars Paulin stod före det
musikaliska. Lars Paulin visade att han
förutom att sjunga med Pärra så
behärskade han gitarr, bas, harpa och
keyboard. Musiken var en blandning
av glada, vackra och sorgesamma låtar.
De blandade musiken med goda
historier, egna och andras.

PRO- Jubileum
PRO Seskarö firade 60 års jubileum
med gäster från finska vänföreningen
i Haukipudas, Pro Norrbotten, PRO
Haparanda och PRO Lappträsk.
Haparanda Stad representerades av
kommunalrådet Gunnel Simu.
PRO mottog förutom penninggåvor
och blommor, en tavla av ”Jason”.
Clas Thyni föredrog föreningens
historik. Förtjänsttecken delades ut
för 5 års arbete i föreningen till
Sinikka Westman, Carla Isaksson,
Kerstin Thulered, Maud Styrefors,
Sixten Johansson, Seved Blom och
Ture Brushane.
Deltagarna bjöds på Västerbottens
ostpaj med löjrom och crème fraiche
till förrätt. Huvudrätten bestod av
inkokt lax med vitvinssås och kokt
potatis.
Efterrätten
det
var
lingonparfait med grädde och
avslutningsvis kaffe med kladdkaka
och grädde.
För
underhållningen
under
middagen stod Erika Medström och
Åsa Lindgren för med kompande
gitarristen Erik Lindelöf. Det var som
att Wallmans salonger kommit till ön.
”Tanterna” gav deltagarna många
goda skratt.
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FOR EVER YOUNG
Vi är en grupp pensionärer och
några yngre som tränar varje
tisdag mellan kl 16-17 på
Fysioteket i Haparanda.
Programmet är anpassat så att
var och en gör rörelserna efter
hur dagsformen är. Vi har vår
personliga
tränare
Tiina
Okkonen som coach.
Varje pass börjar med 30
minuter spinning till musik som
uppmuntrar en till att trampa.
Det är uppvärmning. Ibland
känner man att “jag orkar inte”
men musiken gör att man rycks
med.
Skämten finns där hela tiden.
Efter spinning passet så är det
cirkelträning som gäller i cirka
30 minuter. Rörelserna är satta
för att hela kroppen. Tiina kollar
att vi gör dem rätt. Efteråt så
stretchar vi och känner oss
nöjda. Det är en av anledningarna att gruppen kallas “For
ever young”, därav rubriken.
Finns intresse av andra att
hänga med så finns det plats.

God Jul och Gott Nytt
år
Önskar
Niskas Plogtjänst
Tfn 070-6016892

Stöd Seskarö
Hembygdsförening!

Bli medlem!
Endast 100 kronor/år
Medlemmar utanför
Seskarö 150 kr (pga
portokostnad)

Pg 40 98 68-7

Seskarös finaste vedskjul
Seskarös finaste och mest intressanta vedskjul
finns på Fridhem. Det ägs av Magnus Kauma
och Annika Hautalampi. Skjulet är den gamla
kiosken som stod vid fotbollsplanen på Fridhem.
Den har försäljningslucka och är i dag rödmålad.
Inuti är den tapetserad med reklam för Fyffes
bananer allt från 30-talet. Ett historiskt
kulturminne så gott som något annat, då ju
fotbollen på Seskarö var kult under 30-talet.
Karl-Erik Nyström

22 februari
Kl. 12.00-12.30

Skolbarnens snöskulpturer
invigs och visas vid ICA kl 12.

Kafferep på fokets hus
kl. 12.30-15.00
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!
Den gamla kiosken invändigt tapetserad med 30talsreklam för Fyffes. Foto: Karl-Erik Nyström
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Julgransplundring!
På Folkets Hus den11 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
- Ett samarrangemang Seskarö Hembygdsförening och Seskarö
Idrottsförening
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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

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!

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
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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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

