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Nisseverkstad
Seskarö Konst & Hantverksförening anordnade
traditionell Nisseverkstad, två veckor innan 1:a
advent. Ingemar Janson gick runt som jultomte och
hjälpte barnen till rätta i lokalen.
Barnen fick måla tavlor, göra tomtar och andra
juldekorationer av björk. En station var det
julkortstillverkning med siden. En annan station
tillverkades det julpynt av pärlor och glittriga
”piprensare”.
Till en början kom ett fåtal barn, yngre, men
slutligen tordes de äldre barnen som kikade in även
delta. Totalt var där närmare 40 barn i olika åldrar. De
bjöds på saft och pepparkakor. Sygruppen på Seskarö
hjälpte till vid stationer som var underbemannade.
När de yngsta ledsnade på att måla på materialet så
målade de slutligen sig själva.
Koncentration!

Kören Gränsklang

-Rajansävel lockade många på Seskarö

Sångkören Gränsklang-Rajansävel, under lednig
av Markku Potila, gladde en vältalig publik på
Seskarö med i huvudsak kända sånger där
texterna var svenska och finska. I ett led att
sprida sin sång kultur sjunger kören, både finska
och svenska Under konserten fick publiken
sjunga allsång tillsammans med kören.
Det var körens andra stopp på sin sångturné.
Efter den timmes långa arrangemanget åkte kören
vidare till Säivis, medan publiken fortsatte med
det efterlängtade och berömda hembakade
fikabröd. En pratstund med grannar, gamla och
nya bekanta som är en mycket viktig del i
kulturen på Seskarö.
Åter ett välbesökt och ett mycket lovvärt
initiativ trevligt arrangemang ordnat av Seskarö
Hembygdsförening och Seskarö PRO i
samverkan med ABF och Sensus Studieförbund

God Jul och ett Gott Nytt År!
Till Er Alla!

Önskar styrelsen Seskarö Hembygdsförening!

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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PRO
Vid medlemsmötet den 7 oktober
deltog ett 30-tal medlemmar. Till mötet
hade inbjudits Rolf Bergström, vars
stora intresse är flyghistorik.
Han berättade om spökflygarna som
härjade i Norr- och Västerbotten i
början av 1930-talet. Landshövdingen
Gustav Rosén hade fått rapporter om
motorbuller från flygplan som hade
hörts i Västerbottens inland. Han
meddelade vidare till Socialstyrelsen
och chefen för Fjärde Flygkåren i
Östersund, von Porat, som satte in sina
flygplan för bevakning av områden i
Västerbottens inland. Flera av planen
förstördes genom haverier. Rapporter
inkom även att mystiska plan
förekommit vid kustlandet. Det militära
Sverige började reagera och även
rikstidningarna skrev många artiklar
om händelserna. Kommendanten för
Bodens fästning, överste Pontus
Reuterswärd fick tillstånd att sätta ihop
en luftförsvarsorganisation.
Pejlstationer
installerades
i
Revässaari, Bjuröklubb, Abisko, Boden
och i Umeå för att kunna följa den
radiotrafik
som
förekom.
En
lyssnartropp som installerades för att
pejla in ljudet på ett tidigt stadium var
då en stor militär nyhet. Luftvärnstrålkastare, som kunde riktas
uppåt natthimlen, installerades vid
Bodens fästning. Från Första flygkåren
i Västerås fick man tillgång till fem
jaktplan, varav fyra plan förstördes
under spaning.
Redan i november 1932 hade lotsar
på Malören kunnat se två flygplan. Ett
plan med journalister och utsänt av

Stockholmstidningen kunde konstatera
att de var förföljda av ett annat plan,
men detta kunde inte identifieras. De
militära myndigheterna hade samarbete
med Norge och Finland och drog
slutsatsen bl a genom observationer
från Tornedalen och norska kusten att
flygbullret kom österifrån .
Flygofficer
Bertil
Strandberg,
Boden, har berättat att han sett ett ryskt
bombplan tillsammans med sin far i
början av 1930-talet. År 2004 utgav
Erkki Hautamäki boken ”Finland i
stormens öga” , i vilken han beskriver
den sovjetiska underrättelseverksamhet
som förekom på 1930-talet. Hans teori

Vård och Omsorgsboende på Seskarö
Sedan två år tillbaka jobbar PRO Seskarö för att vi
skall få ett eget Vård och
Omsorgsboende på Seskarö.
Haparanda centralort har mindre innevånare än
byarna runt om i kommunen.
Att Haparanda centralort då har alla 150 Vård och
Omsorgsplatserna är fel. Det är
inte ens billigare än om man uppför ett Vård och
Omsorgsboende, typ det som
finns i Sangis, här på Seskarö.
De viktigaste argumenten är att man som Vård
och Omsorgsboende vill ha täta
och spontana besök av anhöriga och vänner.
Dessutom bor många på Seskarö som
varken förstår eller talar finska. Sedan kan man
förstå vilken enorm betydelse det
skulle få ifall vi fick åtta fasta arbetstillfällen hit
till ön, vilket nio vårdplatser ger.
Kravet från PRO Seskarö handlar således
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är att det handlade om sovjetiska
bombplan.
Ett intressant och underhållande
föredrag som uppskattades mycket av
mötesdeltagarna.
När Rolf avslutat sitt föredrag
framfördes sången ”Spökflygarvalsen”
av Elisabet och Roland Harr till
gitarrmusik av Stefan Wennberg. Efter
fikapausen fick medlemmarna gruppvis
diskutera förslag till aktiviteter 2016.
Många förslag lämnades för vidare
diskussion i styrelsen.
Text och bild: Ulf och Karin Nordström

om respekt för de äldre och rättvisa.
En stor namninsamling pågår och ni som vet med
er att ni inte undertecknat vårt
upprop är välkommna till TRÄFFPUNKTEN den
10-11-12 dec kl 18-19.00 eller maila
till rolandharr@hotmail.com
För PRO Seskarö....Roland Harr

God jul och gott nytt År
önskar Hembygdsföreningen.

Tack!

till Peter Rolfs
för den fina
granen vid Handlarn!
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PRO ökar takten
Hos PRO avslutade man året med Farsdagsfirande där man visade en
massa bilder från första halvan av 1900-talet. Julfirandet skedde på
Folkets Hus med julbord och underhållning.
På höstmötet den fjärde november beslöt man att under 2016
genomföra:
- 7 möten med föreläsare eller underhållning
- Filmförevisningar
- Morsdags-Surströmmings - Farsdags - Julfirande.
- Gratis konsert i kyrkan.
- Grillparty i naturen.
- Friskvårdsdag med övriga PRO:are i kommunen.
- Studiecirklar.
- Endagsresa till land eller till sjöss.
- I sammarbete med övriga PRO:föreningar göra en tvådagarsresa.
- Ett försök med hembesöks service till de som har det ensamt eller
behöver hjälp. Till detta kommer en mängd övriga verksamheter som
genomförs av PRO:are.
Välkommna att höra av er eller besöka oss.
Ordf Roland Harr 070-6576416.
Hoppas detta lyckas.....Roland

Boulespel på Seskarö
Det var år 1997 som Tuula Brushane och Bo Lindelöf införde
boulespelet på Seskarö. De hade under sina vintervistelser i
Spanien blivit bitna av detta spel och under sommaren 1997
började de att spela på Seskarö skolgård. Rut och Lennart
Österberg åkte förbi skolan en dag och frågade vad de höll på
med. De fick prova spelet och blev intresserade. Både Tuula och
Rut är fortfarande med och spelar varje vecka.
Under hösten 2015 har boulespelarna hållit till i Folkets Hus då
idrottshallen genomgått en ombyggnation och renovering. Den 24
november kunde boulespelet återupptas i idrottsföreningens
nyrenoverade lokaler. Vi är cirka 17 deltagare som varje tisdag
och torsdag eftermiddag träffas för spel och trevlig samvaro.
Deltagarna indelas i två lag som spelar mot varandra. Två spel

hinns med under eftermiddagen och i mellantid är det fikapaus
med gott fikabröd därtill.
Under vintertid spelas boule i idrottshallen och under
sommaren spelas det på utebanan vid Sotarvägen. Boulespelarna
ingår i Seskarö Idrottsförening, som under hösten har bekostat
nya bouleklot för inomhusspel. Nu nalkas snart den årliga
julfesten i december för boulegänget. Sommarfesten brukar
anordnas under juni månad.
Nya spelare är välkomna till idrottshallen tisdagar och
torsdagar kl 14.00 för att prova på spelet. Bouleklot finns att låna.
Karin Nordström
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Handlarn!!!
Hur ska vi få
vår
by att fortsätta leva ? Ett
viktigt nav är vår
matvaruaffär.
Många åker in till
centralorten för att handla
mat i stället att gynna vår
egen butik. Fortsätter det
kommer den att läggas
ner och då blir det en död
by. Tänk efter vad det
innebär
;
skolan
försvinner
,
inga
barnfamiljer vill flytta in.
Var ska hemtjänstpersonalen handla mat till
dom som inte själv klarar
av det? Ska äldre
personer ta färdtjänst till stan för att köpa sin
mat?
Tänk efter före !
Man saknar inte kon förrän båset är tomt (ett
gammalt talesätt.) Det är vi själv som bestämmer.
Vi kan inte skylla på någon annan.
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Vi måste alla hjälpas åt att hålla vår fina by
levande.
Hälsningar
Dagny Lundkvist
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Julmarknad för 25:gången
med rekordmånga utställare
Årets julmarknad lockade rekordmånga utställare.
Här kunde besökande få sin frisyr fixad av Liza
Franzén. Borden stod tätt i den stora salen på Folkets
hus. Här fanns säljare från, Finland och Sverige.
Naturligtvis dominerade marknaden av Seskarös
egna duktiga hantverkare. Alla gladdes åt att flera
ungdomar ställde ut på julmarknaden. Tre tjejer som
går första året på Tornedalsskolan gymnasium har i
sin utbildning startat ett UF- företag. Deras affärside
är att sälja T-shirt med egna tänkvärda citat tryckt på
framsidan. Elever på Seskarö skola sålde hembakat
fikabröd med strykande åtgång. De intjänade
pengarna skall gå till deras skolresa till Gotland.
Hembygdsföreningen
sålde
de
egenhändigt
tillverkade julkransarna. Dom såldes snabbt slut och
man fick beställningar på nya som ska levereras
under kommande vecka. Det var glatt, trångt och
varmt under julmarknaden där de besökande kunde
göra affärer, träffa bekanta, dricka gott kaffe med
dopp. Med andra ord en härlig tradition som har
betytt och betyder fortfarande mycket för vårt
Seskarö.
/Maud

Ovan: många besökare på årets Julmarknad.
Nedan: bilder från marknaden
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Skogskarlarnas klubb
Första helgen i oktober träffades
Norrbottens Skogskarlars klubb
(SKK) i Tromsö, där lägergården
härbärgerade 75 gäster. Värdarna
från Seskarö/Haparanda strävade
att efter bästa förmåga ge en lokal
prägel åt Blotet (som årsmötet
kallas). En föreläsning om ön och
dess
historia
inledde,
och
presentation
av
Seskaröboken
genom Maud Videhult skedde. De
av hembygdsföreningen skänkta
böckerna blev för övrigt ett mycket
populärt pris vid söndagsmorgonens
tävling. Många av tävlingsfrågorna
hade givetvis Seskaröanknytning.
Frågan om årtalet för brons
invigning liksom personalia kring
legendariske Skogskarlen Clarence
Isaksson fanns med. Clarence var
född på Seskarö och var i unga år
målvakt i Seskarö AIF, innan han
blev svårt skadad vid en match. Han
flyttade sedermera till Luleå och
bodde där till sin död 2002.
Clarence talade ofta om sin hemö,
och han hade sina föräldrar
begravda här.
Tidigare Skogskarlar från ön var
Curt Ålund, Talman (ordförande)
under några år i början av 50-talet
och Georg”Jeppe” Eriksson, som
bland annat var skidåkare i Atlas,
innan han flyttade till Boden.
På senare år har Ingemar
Sandström, Lars Lundkvist och
undertecknad invalts i klubben. Vid
Blotet i Tromsö avgick jag som
Talman efter 30 år.

Värdkarlarna samlade efter Blotet. Från vänster Peter Juntti, Lars
Lundkvist, Gösta Klippmark, Ingemar Sandström, Håkan Tholerud
(sommarboende på Seskarö) och Karl-Erik Nyström.
Foton: Anders Abrahamsson

Bild till höger:
Maud Videhult
presenterar
Seskaröboken
för Norrbottens
Skogskarlar.

Karl-Erik Nyström

VINNARE I NATURPASSET 2015
Vid Seskarö IF:s höstmöte drogs följande vinster för Naturpasset 2015:
Alla 40 kontroller
Marko Vapa presentkort 250 kr
Åke Mäki presentkort 200 kr
Minst 10 kontroller
Mari Hannu presentkort 200 kr
Agneta Johannessen presentkort 150 kr
Andreas Johansson presentkort 100 kr
Maria Sandström Naturpasset 2016
Marko Vapa Naturpasset 2016
Under sommaren låg ett par så kallade överraskningsvinster ute. Två kaffepaket fann nya
ägare: Karin och Åke Mäki samt Matti Sormunen.
Noterbart är att Marko Vapa tog alla kontroller i ett svep på 5 timmar och 40 minuter.
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PRO-möte
med Farsdagskaffe
Den 18 november var det dags för det
traditionsenliga farsdagskaffet. Det var
ett 40-tal medlemmar som hörsammat
inbjudan till mötet. Efter att ordförande
Roland Harr hälsat alla välkomna så
visades gamla foton från Seskarö ur
Seved Bloms stora fotosamling, vilken
han erhållit av sin far Birger Blom som
var en flitig fotograf.
Det var i huvudsak foton från 40- och
50-talet som visades, bl a från
skolklasser, revyer och familjebilder.
Många av medlemmarna kände igen sig
på bl a skol- och konfirmationsfotona.
Karin Innala berättade att fotot av
eleverna
framför
skolbyggnaden
förmodligen är taget år 1946 då hon gick
i tredje klass. Vid den tiden var det ca
150 skolelever på Seskarö. Det var sju
klasser och mellan 20 och 30 elever i
varje klass. Bildvisningen uppskattades
mycket av medlemmarna.
I pausen bjöds det på kaffe och goda
hemgjorda farsdagstårtor. Vid mötet
informerade
ordföranden
om
julmiddagen som kommer att bli den 2
december på Folkets Hus.

Torsten Söderholm, Seved och Anita Blom samt Lone Lahti.

Karin Nordström

Skolkortet, troligtvis från 1946 enligt Karin Innala.
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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

Ö-Pärlan
HEMSTÄDNING på Seskarö
Behöver Du få hjälp med att höststäda din
bostad, villa eller stuga?
Vi erbjuder






Fönsterputsning!
Byte av gardiner
Storstädning som är en extra-alltstädning som piffar upp bostaden.
Flyttstädning
Extra uppdrag efter överenskommelse

Städningen sker på fasta tider enligt
överenskommelse. Det är alltid personal
anställd på Ö-Pärlan som städar hos dig. Vi
håller med städmaterial.
Kontakta Maud på 072-215 67 24, så
berättar hon mer om det praktisk bl a när vi
kan komma och vad vi debiterar Er.
Tjänsten är berättigad till RUT-avdrag som
vi administrerar.

Välkommen att höra av Er till oss

Hembygdsföreningens styrelse
Ordförande Maud Videhult
Vice ordf.
Erika Medström
Kassör
Saara Innala
Sekreterare Kerstin Johannessen
Ledamot
Ingegärd Wennberg
Ledamot
Elisabeth Harr
Ledamot
Alimma Pascal Fält
Suppleant
Åsa Lindgren
Suppleant
Karin Nordström
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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!

Ö-Pärlan
Ö-Pärlan erbjuder

Korttidsboende på Seskarö
Intresset för att besöka Seskarö och bo i egen lägenheten har
varit stort i sommar. Vi tv möblerade upp två lägenheter på
försök i sommar. Nu har vi kommit överens med kommun att
fortsätta korttidsuthyrningen i höst och vinter.
Lägenheterna hyrs för självhushåll. Ni tar med egna
sängkläder. Kuddar och täcken finns.
Är du intresserad att komma till Seskarö i höst eller vinter och
uppleva ön under andra tider på året och vill veta mer?
Hör av dig till Sten-Inge Videhult telefon 070-5957370 eller
via e-post sten-inge.videhult@telia.com

