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Sekel Nordenstrand
– författaren från Seskarö
Sekel Nordenstrand, född år 1900
(därav namnet) presenteras i en
nyutkommen bok, Liksveperskans
son och andra berättelser. Boken
berättar om personen Sekel och ger
hans bakgrund. Huvuddelen av
verket på knappa 80 sidor består av
Nordenstrands egna noveller och
berättelser.
Det
har
tidigare
framkommit att Sekel Nordenstrand
hade planer på att skriva en stor
roman om Seskarö, men dessa planer
blev ofullbordade.
Peo Rask och Björn Engström har
båda anknytning till Seskarö, och de
har fått tillgång till Sekel Nordenstrands kvarlämnade manuskript.
Bland desssa har de valt ut kapitel ur

Familjen Fullers
äventyr i USA
I början av sommaren så packade hela
familjen Fuller sina resväskor och åkte
till USA för att besöka sina släktingar
och vänner.
Familjen Fuller som bor på Seskarö
sedan 10 år tillbaka består av pappa
Gereme, mamma Birgit och barnen
William 12 år, Aaron 10, Thomas 8,
Olivia 6, Julia 4 och Andrew 1 år.
Gereme är född och uppvuxen i
Corcoran, Minnesota och flyttade till
Finland för att gå i skola, där träffade
han Birgit. Sen flyttade Birgit och
Gereme till USA där de bodde tills
äldsta sonen William var 2 år. Då
flyttade de till Sverige och Seskarö.
På sin resa i somras har de besökt
släktingar och vänner i Minnesota,
Michigan och Wisconsin. I USA har de
bl.a
firat
den
Amerikanska
nationaldagen den 4 juli.
Thomas berättar att han tyckte det var
roligt att fiska regnbågsforell och öring.

den tilltänkta romanen. Björn
Engström gestaltade på scen Sekel
Nordenstrand när Seskaröspelen gav
Nöd bryter lag. Peo Rask har blivit
engagerad i Seskarö genom arbetet
med Seskaröboken, som han
redigerade och formgav. Först som
sist, det är en vacker bok läsaren får
i sina händer, smakfullt redigerad
och formgiven.
För Seskaröbon i gemen är denna
Sekel Nordenstrands bok en pärla,
som på ett lågmält, sympatiskt sätt
berättar om en gången tid med
betydligt hårdare villkor för de
enskilda människorna och utan de
trygghetslagar som nu finns.
Av novellerna eller romankapitlen, om

(forts på sidan 6)
Det var också kul när de var vid
Mississippi river och såg på en jättestor
vattenskidsshow med
temat Star Wars. Thomas berättar att
det var spännande att se coyoter springa
över farmor och farfars gård
och att det var kolsvart på kvällarna då
det inte fanns några gatlampor som
lyste upp, istället såg man bara skenet
av eldflugor som lyste i mörkret.
På
hemvägen
från
USA
så
mellanlandade planet på Island. Där
fick familjen också spendera några
spännande timmar. De badade i en
varm källa , Blue Lagoone och fick se
hus byggda av lavasten.
Thomas och Olivia tyckte att det hade
varit en spännande resa som de gärna
vill göra igen. Det var jättegoda pizzor
där och de fick pannkakor till frukost
varenda dag.
Birgit och Gereme räknar att de har
flugit över Atlanten minst 30 gånger
och det kommer säkert att bli många
fler resor.
Linn Julia och Casper i åk 5

Hela familjen Fuller med gammelfarmor
i mitten
Stöd

Seskarö
Hembygdsförening!

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

Seskarö på internet: www.seskaro.net

Pg 40 98 68-7
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Seskarö IF:s aktiviteter
Seskarö IF har övergått till vintertid och föreningen kan se
tillbaka på en aktiv sommarsäsong. Den 20 september
anordnade SIF en familjedag. Trots smågrinigt höstväder hade
ganska många slutit upp för att delta och vara åskådare. På
programmet stod förutom fika också kottkastning, en ganska
svår tipspromenad, bouleinstruktion och fotboll mellan barn/
ungdomar och föräldrar.
Tipspromenaden gick i det numera ganska så öppna
skogspartiet söder om Träsket. Idrottsveteranen Sixten
Johansson var den som instruerade nya spelare, som
förhoppningsvis ska söka sig till verksamheten.
Fotbollsmatchen slutade som sig bör i seger för de yngre. Det
är mycket lovvärt att som SIF ta ett samlat grepp att visa fram
sin verksamhet.
Den 1 oktober var det dags för årets surströmmingsfest i
SIF:s regi. Inte så många deltagare men gemytlig stämning.
Samtidigt drogs årets vinnare i Naturpasset, och man kunde
konstatera, att det
företrädesvis var besökare eller
sommarstugeboende som varit flitigast att delta. Bara 57
sålda Naturpasspaket kunde redovisas, alltför få enligt
arrangörerna.
Orienterarna avslutade med två nattorienteringar under
ganska besvärliga förhållanden. Tore Svedlund anordnade en
stormig och regnig final för Östra Nattserien, och lovord kom
från deltagarna för det på alla sätt trevliga arrangemanget. Snö
i luften var det när Jan Lindlöf satte definitiv punkt med ett av
honom patenterat Nattsnurr. Orienterarna kan därmed se
tillbaka på ett fint jubileumsår.
Vinteraktiviteterna har kommit igång med innebandy,

Tipspromenadsdeltagare var bland andra (från höger) Linn
Innala, Maja och Agnes Häggström samt Emmi Hentilä.
gymnastik för barn och äldre samt inneboule i hallen. Öborna
uppmanas att ta del av detta utbud.
Karl-Erik Nyström

Hembygdsföreningen på gång 2015
Julgransplundring lördag 10 januari
Vinterglöd lördag 28 februari. Invigning av
skolbarnens isskulpturer och därefter vårat
hejdundrande kafferep på folkets hus.
Teater lördag 13 mars riksteatern, Jag kommer
härifrån.
PUB med 80-tals disco
Succse boken Seskarö sågar strid &
splitvedsjäntor pris 210 kronor, kan också
beställas på hembygdsföreningen eller köpas
på Ö-Pärlan

Sixten Johansson övervakar att nybörjaren Juhani Tulered
har den rätta tekniken för boule.
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Boken Liksveperskans son av Zekel
Nordenstrand,pris 130 kronor kan också
beställas på hembygdsföreningen eller köpas
på Ö-Pärlan
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Sporthallen ska renoveras
med start våren/sommaren 2015
Renoveringen av sporthallen kommer att påbörjas under
våren eller sommaren 2015 säger den nya fastighetschefen
Jimmy Henriksson. Han började på kommunen i oktober och
kommer från PEAB. Henriksson säger att han väntar på
underlaget från konsultbyrån Tirens AB som färdigställer sitt
arbete.
Så fort Jimmy Henrikson får byggnadshandlingarna i sin
hand kommer han att kalla till ett möte med den arbetsgrupp
som tidigare var utsedd på Seskarö. Eftersom han själv inte
har sett underlaget vill han diskutera bygghandlingarna med
arbetsgruppen. Detta för att få med arbetsgruppens synpunkter och eventuella justeringar inför kommande
upphandlingar.
Hela renoveringsupphandlingen kommer att vara uppdelad
i tre delar(optioner). Första optionen handlar om att i
förlängningen av sporthallen bygga nya omklädningsrum.
Del två handlar om ombyggnationen av själva sporthallen
inklusive byte av värme och ventilationssystem. I den tredje
optionen ska nuvarande omklädningsrum, dusch och bastu
byggas om till bl a förråd.
Om alla optionerna kommer att genomföras beror på hur
mycket renoveringsarbetet kostar. Det är avsatt 4 milj.kr för
sporthallsrenoveringen i årets budget. Eftersom konsulterna
påbörjat arbetet i år så kan det budgeterade kvarvarande
pengarna över till 2015.
Den viktig fråga är hur det ser ut i den gamla delen då det
gäller myrangrepp och fuktskador, säger Jimmy Henriksson.
Den gamla omklädningsrumsdelen är inte besiktad så är det
hästmyror som har härjat i den gamla delen och
fuktskadorna stora så finns risken att ombyggnationen kan
bli mycket mer omfattande och dyr.

Årets julmarknad samlade
besökande från när och fjärran
Tomtar, tomtar ännu mera tomtar, änglar och allt som hör
julen till har stort utrymme på den traditionella julmarknaden
på Seskarö.
Det nya med årets julmarknad, som
Hembygdsföreningen arrangerar, är att tomtarna har skapats
på Seskarö Tomteverkstad. Seskaröbarn samlades en söndag
i november för tillverkning av olika tomtar och troll.
Seskarö Konst och hantverksförening har hållit i
tomteverkstaden. Barnens engagemang och kreativitet gör att
föreningen kan se framtidens återväxt säkrad.
Årets julmarknad i ny skepnad
Årets nyhet på julmarknaden var att vi i programmet lagt in
inslag av ”Må bra arrangemang”. Inför julen kunde man
piffa upp sig med ny frisyr och sminkad och köpa kläder.
Den ständiga strömmen av , öbor, utflyttade och stadsbor
som passerade under dagen vittnade om att det bredare
programmet vara ett vinnande koncept och som många
lovordade.
Ett tiotal utställare/försäljare deltog med konsthantverk,
smycken, magnet terapi, kläder. För att få in pengar till sin
skolresa sålde skolbarnen hembakat fikabröd som hade en
strykande åtgång.
Många passade på att köpa Seskaröboken – SESKARÖ sågar, strid & splitvedsjäntor och även den nyutkomna

Fotbollskola på Seskarö IP.
På en fråga om marken som sporthallen står på har lösts in av
kommunen så svarar Jimmy Henriksson att den frågan har
nuvarande kommunalrådet Gunnel Simu handlagt. Vad han
visst så är det inte klart med markfrågan.
Trots en lång process finns det tydligen fortfarande
frågetecken som ska rätas ut innan spaden kommit i jorden
och arbetet med att renoverad sporthall kommer igång.
Sten-Inge Videhult
boken - Liksveperskans son-, där författaren är Seskaröbördiga
Zekel
Nordenstrand. Två lämpliga klappar inför den
annalkande julen
Hembygdsföreningen sålde gott fika med nybakade
smörstjärnor, lussebullar, glögg och pepparkakor. Många tog
tillfället att sitta ner och umg å s med grannar utflyttade
Seskaröbor och andra gäster.

Julmarknad
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Vårt äldreboende
ska utvecklas på Seskarö
Hur ska äldreboendet på Seskarö se ut i
framtiden? Är det så att personer på
Seskarö som behöver ökad omsorg
måste behöva flytta till Haparanda?
Seskarö PRO, under ledning av Roland
Harr, har startat ett arbete för att ge
möjligheter för Seskaröbor att åldras på
ön.
I olika sammanhang har man från PRO
Seskarö framfört till kommunen att nu
behöver man se över hur vi ska ha
äldreboendet i kommunen. Kanske vi
ska ha mindre enheter ute i byarna. Det
är inte säkert att stordrift är det bästa om
man summerar ekonomi och socialt
omvårdnad. Som skäl för ett nytt
tänkande och specifikt hur vi vill ha det
på Seskarö har man fört nedanstående
argument för ett äldreboende på
Seskarö.
konferensdeltagare
Det är humant att ligga/bo i ett
äldreboende på Seskarö.
Haparanda är för många inte ett alternativ, eftersom man
flyttat till Seskarö.
En rädsla att inte förstå/bli förstådd, eftersom man talar
svenska på Seskarö.
Det skapar 7-8 arbetstillfällen, så det är rättvist att vi får
dem till Seskarö.
Som ett led i det fortsatta arbetet om äldreboendet på
Seskarö ordnade PRO Seskarö en äldreboende-konferens i
oktober. Inbjudna var de politiska partierna, fastighetsbolaget
Haparanda Bostäder, företrädare för socialnämnden samt fem
pensionärsföreningar i kommunen. Totalt kom det 28
personer. Konferensen följdes av HB-bladet och NSD.

Det boendepolitiska programmet som PRO tagit fram
presenterades av PRO:s ombudsman Eva Rödge och Bertil
Pääjärvi från Kalix. Efter en kaffepaus blev dags för
föreningarna att säga hur ”de vill ha det” på sina byar. Från
Seskarö PRO framförde Roland Harr att det finns en önskan
om ett äldreboende för 8-9 personer på Seskarö. Ett sådant
äldreboende skulle kunna ordnas på Seskarö eftersom det
idag finns tomma lägenheter som bara behöver anpassas för
den planerade verksamheten.

Teater
En söndag i början av oktober kom en skara
förväntansfulla teaterbesökare till Seskarö
Folkets Hus. Det var Ann-Katrin Tideström
som tillsammans med musikerna Mirja
Burlin och Lars Paulin.
Föreställningen bygger på mötesprotokoll
som Frida Esperi och hennes vänner skrivit
från sina regelbundna träffar i Grubbnäsuddens missionshus under 13 år.
Ann-Katrin Tideström läser ur protokollen
som
behandlar
kvinnornas
glädje,
vardagsbekymmer. Diskussioner beträffande glesbygdsfrågor och livsfrågor.
Titeln ”Så som vi skrattade i bönehuset”
gjorde att jag hade en förväntan att det
skulle vara mycket humor. Musiken gjorde
att jag inte behövde känna mig besviken.
Mirja Burlin och Lars Paulin lyfte
föreställningen.
IW
4

Bild från föreställningen.
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Seskarö-Konstnärerna:

Ny lyckad utställning
men nu i Haparanda
Tänk vad tiden går! Den 9 maj nästa år är det faktiskt 15
år sen min flyttbuss rullade från Stockholm till
HÄRLIGA Seskarö. Jag har flyttat mycket i mitt liv men
det här var både den sista och BÄSTA flytten! Jag kom hit
för Det Härliga LJUSETs skull..
Alldeles strax blev jag tillfrågad att jobba med SeskaröBladet. Det höll jag på med i nästan elva år tills jag drabbades
av en besvärlig stroke. Men glädjande nog så lever vår tidning
verkligen vidare – kul! Snart upptäckte jag att det fanns gott
om KONSTNÄRER här på ön!
Jag satte upp ett anslag och strax hade vi bildat Seskarö
KonstnärsKlubb som genast fick en livaktig verksamhet. Ny
och duktig ordförande blev Lena Videhult (efter min stroke)
och när hon slutade hade jag fått en ny och ung granne, den
skickliga TRÄsnidaren Peter Karbin.
Han är vår nuvarande populära ordförande. Vi har även bytt
namn till Seskarö Konst och Hantverksförening p g a vår
BREDDADE verksamhet med också hantverkare.
Vi har haft minst två utställningar varje år. I år var det först i
samband med vår succéfestival i somras och nu under hösten
blev vi ombedda att ställa ut på Haparanda stadsbibliotek.
Att intresset har varit stort framgår bl a av vår välfyllda
gästbok! Även kollegerna i massmedia har tydligen fattat
tycke för vår verksamhet: Ett stort reportage i
Haparandabladet och alldeles lagom till vår JulBazar på
Folkets hus ägnade NsD hela attraktiva baksidan åt inte bara
basaren utan inte minst vår klubb – kul!
Klubben bedriver också kursverksamhet, särskilt riktat till
våra ungdomar. Nu senast hade vi en synnerligen poppis
”Tomteverkstad" strax innan julbasaren. Oj så många
energiska ungdomar som tillverkade inte bara tomtar utan oxå
änglar mm mm. Nåt att bygga på för framtiden!

Tomteverkstad
Det är inget krav att vara bosatt på Seskarö för att bli medlem.
Nu i höst har vi t ex fått två nya medlemmar från Haparanda:
Terese Östlling (jobbar med Gamla Stan-projektet i
Haparanda) och Ulf Emauelsson (f d chef för Swedbank samt
kassör i Lions).
Nu i höst företog klubben en lärorik studieresa till
den berömda VärldsKulturHuvudstaden Umeå. Vi besökte en
mängd intressanta utställningar och framstående kolleger.
Vi söker nu framförallt UNGDOMAR som nya medlemmar
hos oss! Fast även icke-medlemmar är välkomna att delta i
våra kurser. Kontakta Peter Karbin, Lena Videhult eller
Maritha Eliasson om ni är intresserade! Kolla gärna vår
hemsida (komponerad av dataexperten Stefan Wennberg).
www.seskarokonstnarerna.se

God Jul och Gott Nytt År!
Önskar

Niskas Plogtjänst
Tfn 070-6016892

Jag tar hand om dina fötter
Välkommen att boka tid.

Gränsrör önskar alla
en God Jul och ett Gott Nytt År!

Även hembesök
Salong Beauty
Tfn 0922-13158
070-5721221
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(forts. från sid 1)
man så vill, griper särskilt Den sista resan
och novellen som står som titel för hela
boken,
Lik-sveperskans
son.
Den
förstnämnda
skildrar
huvudpersonen
Gunnars resa för att följa fadern till den sista
vilan. Resan företas med hjulångaren
Haparanda där begravningsföljet utgör en
del av passagerarna. Detta var en del av
verkligheten för Seskaröborna innan man
fick en egen begravningsplats. Transporterna av de döda också sommartid kunde
vara påfrestande, inte minst för barnen.
Sekel kom som ettåring till Seskarö och
blev kvar tills han 1917 lämnade Seskarö.
Det var alltså barn- och ungdomsåren han
levde på ön. Trettio år efteråt heter det sista
kapitlet i boken, och Sekel Nordenstrand
beskriver hur det fordom livliga Fridhemsoch Granviksområdet på tre decennier
förändrats. Sekel beskriver resan upp till
Seskarö och de för honom
närmast
chockartade intrycken, då han nödgas se
förfallet.
Några
av
de
gamla
ungdomsvännerna, lätt igenkännbara för
många äldre Seskaröbor möter han.
Liksveperskans
son
av
Sekel
Nordenstrand är ett verk som bör finnas i
alla hem på Seskarö och hos alla som har
band till ön.

Familjen Nordenstrand
Hösten 1901 eller möjligen året därpå kom
en familj bland många andra till Seskarö.
Det var familjen Nordenstrand. Fadern
hette Anders (Andreas) och modern Lydia
Augusta, född Stålhandske. De kom från
Mellannorrland till Seskarö och hade med
sig en stor barnaskara, bland andra den

Många skärgårdsturer tillsammans
Vi i 6:an har intervjuat Karl-Gunnar
Söderholm 79 år och Lennart
Svedlund 85 år. De har varit vänner
sedan de var små.
Varje höst i snart 65 år har de åkt ut i
vår skärgård för att jaga tillsammans,
det har inte missat ett enda år.
De har vuxit upp som grannar. KG har
bott i Seskarö hela sitt liv. När han
skulle flytta från sin hemgård så
flyttade han bara 240m bort. Lennart
har bott lite vars stans i Sverige, allt
från Falsterbo till Seskarö. År 1952
flyttade Lennart och han fru Rut
tillbaka till Seskarö och sen dess har
de bott här.
K-G och Lennart hade redan som
unga jakt och fiske som gemensamt
intresse. De började tillsammans fara
ut på havet för att jaga och fiska. Förut
när de var på deras jaktturer bodde de i
olika skärgårds stugor som på den
6

blivande författaren Sekel, hans tio år
äldre bror Schotz och systern Sally.
Familjen utökades på Seskarö med bland
andra Sulamith och yngsten Schubert,
född 1907. När fadern Anders dog 1907
hade makan Lydia fött inte mindre än 20
barn, där dock inte alla nådde vuxen ålder.
Det är omvittnat att mamman Lydia hade
ett stort kulturellt intresse, framför allt var
hon mycket musikintresserad. Det
avspeglas t ex i namnet på yngsta barnet,
som alltså hette Schubert efter
kompositören. Två av barnen blev
författare, den nu åter aktuelle Sekel och
systern Sulamith. Och ett par av
barnbarnen blev kända namn i
kultursverige.
Mamman Lydia gifte om sig med
August Larsson, och de flyttade först till
Alnön där de drev ett hönseri. Till Alnön
flyttade också dottern Sally, som var gift
med Rickard Löpare. Dottern Sulamith
flyttade också till Alnön och blev gift
Höglund. Så småningom kom familjerna
att flytta längre ned i landet. Mamman
Lydia dog 1946. Sulamith NordenstrandHöglund gav 1942 ut en bok Stenbunden
mark, som till stor del handlar om
familjens öden. Sulamith NordenstrandHöglunds son Paul blev en uppburen
operasångare,
tillhörande
Kungliga
teaterns
(Stockholmsoperans)
fasta
ensemble ända fram till 1983. Sallys son
Oswald Löpare blev en mycket anlitad
pianist, och han har bland annat gjort över
2000 framträdanden i Sveriges radio.
Detta berättade han i telefon för
undertecknad helt nyligen. Oswald är
fyllda 91 år och fortfarande verksam.

tiden alltid stod öppna. Nu de senaste
30 åren har de varit i Lennarts stuga på
Enskär. De mörka höstkvällarna
brukar de bada bastu, laga god mat,
spela kort och bara umgås. Skillnaden
när de far på sina höstresor nu och då
är att båtarna går mycket snabbare.
K-G och Lennart berättar för oss om
deras många minnen från alla resor, en
del strapatsrikare än andra. Ibland är
det vädret och hårda vindar, ibland är
det den spännande jakten eller fisket
som gjort att just den resan etsats sig
fast i minnet. Rävar som de i många
timmar försökt få fram ur dess lya,
harar och orrar och duktiga jakt hundar
som gett jakten extra spänning. Eller
när vädret hastigt slagit om, som den
gången de varit på Haru några dagar.
När de skulle hem var de -12° och isen
hade lagt sig över hela fjärden. De fick
bygga en plog i fören på båten och slå
sönder isen med störar och hackor
ända till Tromsö. En resa som tog dem
över 8 timmar.

Kvar på Seskarö blev endast sonen
Schotz, som gifte sig med Jenny Savela
och byggde ett hus på Henrikssonsbacke.
Schotz hade olika förtroendeuppdrag på
ön och inom dåvarande Nedertorneå
socken. Bland annat var han mycket aktiv
de år då båda sågverken låg nere, och det
gällde att få Seskarö att överleva. 1968
avled Schotz och kvar blev dottern
Gunborg med maken Sanfrid. När
Gunborg avled i mars 2003 fanns inte
längre någon Nordenstrand kvar på
Seskarö.
Karl-Erik Nyström

K-G och Lennart
Många fler gemensamma minnen får
vi höra om av de två kompisarna under
vår fika stund på Ö-Pärlan. För under
65 år hinner man samla många minnen
och fler lär det bli.
Av: Ida, Alma och Emmi åk 6
Seskaröskola
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SESKARÖ 2017
”TJUGOSJUTTON”
100-årsminnet av brödupproret ”hungerkravallerna”, som infaller 2017, är en
unik möjlighet att mobilisera intresse och
engagemang för Seskarö. Att lyfta fram
landsbygden och specifikt SESKARÖ.
Nu tar vi fart för att göra 2017 till ett år
att minnas.
Inom
ramen
för
Seskarös
Skärgårdsfestival är planen att 2017 visa
på en händelse som ägde rum för 100 år
sedan på Seskarö. Många är vi som
kommit i kontakt med händelsen genom
historiska böcker eller via teater. Från när
och fjärran kom folk till Seskarö för att
se sommarteatern som spelades 1981 0ch
1982 och var baserad på de verkliga
händelserna som ägde rum 1917 då
arbetare sköts av militär där brottet var
hunger. Teaterföreställningarna som
följaktligen bar namnet Nöd Bryter Lag
fick mycket stor uppmärksamhet och
publiken kunde räknas i drygt 12 000
åskådare/år.
Målet med projektet är att marknadsföra
Seskarö, dess omgivning, natur och
historia för att främja en positiv
utveckling av kreativa näringar med
anknytning
till
naturupplevelser,
friluftsliv och kultur. Avsikten är att
skapa kulturupplevelser som bygger på

den historiska dokumentationen och den
amatörteater som framfördes 1981 och
1982 – ”Nöd Bryter Lag”**. Kanske vi
kan bygga ett nytt skådespel, en teater i
samarbete
mellan
amatörer
och
professionella men göra det med ett
modernare snitt. Samverkan med
teaterorganisationer i länet är nödvändigt.
Våra tankar ska presenteras för alla de
organisationer som kommer att kunna
bidraga till genomförandet av våra
planer.
Denna satsning, som första gången lyfts
ordenligt fram under Skärgårdsfestivalen
2015, kommer alltså att få sin kulmen
sommaren 2017. En lokal arbetsgrupp
har bildats. Arbetsgruppen skall utökas
stegvis, en projektledare som arbetar med
planläggningen kommer att behövas.
Haparanda kommun har fått en första
dragning av våra tankar och visat sig vara
försiktigt positiva.
Vi som hade förmånen att vara med på
80
talet
minns
det fantastiska
engagemang som uppbådades på
Seskarö. Kan vi göra det igen men
kanske på ett nytt sätt så kommer det
säkerligen att generera arbetstillfällen på
både kort och långsiktigt. Något vi alla
välkomnar.

Hungerkravallerna beskrivs i boken Seskarö – sågar,
strider & splitvedsjäntor. Kan köpas på Ö-Pärlan
www.seskarobensin-service.se rubrik
AKTIVITETER eller kan rekvireras via Seskarö
Hembygdsförening tel:072-2156724

Höstmöte PRO
Där beslöts vilken verksamhet som skall bedrivas 2015
-7 planerade medlemsmöten, varav 3 med föreläsare
- Morsdags- respektive fars - dagsfirande
- Grillparty i det fria
- Friskvårdsdag med flera PRO föreningar i Lappträsk
- Surströmmingslunch
- Flera studiecirklar
- Julbord till reducerat pris
- Vår- respektive höst lotteri
- Endagsresa (Ej beslutat var)
- Konsert för alla i kyrkan
- Vår och höstbesök hos äldre
- Samarbete med övriga pensionärsföreningar i kommunen
- Skicka en person på kurs till Gysinge
Dessutom beslöts med stor majoritet att man skall fortsätta
kämpa för ett vård och omsorgsboende på Seskarö.
För att genomföra allt detta behövs en ekonomi och då
föreningsavgiften vill hållas så låg som möjligt, är vi
tacksamma för alla tänkbara gåvor till bland annat lotterier
PRO:are sysslar också med en mängd friskvård i egen och
andras regi, t ex
Promenader, Sittgympa, Boule, Gammeldans,
Spinning och cirkelträning, Hjärt och lungsjukas
gympa
Hälsar Roland Harr
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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!

NATURPASSVINNARE 2014
Av dem som tagit alla 40
kontroller
1. Sofia Lindström 250 kr
2. Anton Raukola 200 kr
3. Henrik Thyni, Naturpasspaket
2015
Av dem som tagit
minst 10 kontroller
1. Julia och Patrik
Lindström 200 kr

Sotaren Östra Norrbotten
önskar er alla en riktigt
God Jul och Gott Nytt År!

0922-10158

2. Maria Juhlen 150 kr
3. Sofia Lindström 100 kr
4. Natalia Lakso
Vazquez, Naturpasspaket 2015

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

God Jul och Gott Nytt År!
önskar
M/S Laponia af Seskarö!
Vi hälsar nya och gamla gäster välkomna
till en ny fantastisk sommar i skärgården 2015!

Laponia Rederi AB www.laponia.se,
tel 0920-120 84

