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Seskaröbladets sommarupplaga anno 2020 

Även i  detta nummer av Seskaröbladet får ni med 
en extra bilaga. Detta är det allra första Seskarö-
blad som utkom sommaren 1919 här på Seskarö. 
Mycket intressant läsning hittar ni här.   
Denna sommar blir sig inte riktigt lik. Midsommar-
firadet utanför Folkets Hus ställdes in, detta har inte 
hänt många gånger tidigare och nu har hembygds-
föreningens styrelse beslutat att även ställa in Skär-
gårdsfestivalen denna sommar. Vi på Seskarö 
Hembygdsförening vill önska er alla en riktigt skön 
sommar. Vi ser fram emot att till nästa sommar 
kunna träffa er alla på våra fina, välbesökta 
sommar arrangemang.  
Var rädd om er  

Styrelsen 
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Ni som undrar angående  
Skärgårdsfestivalen 

Seskarö Hembygdsförening  har beslutat att inte 
genomföra Skärgårdsfestivalen denna sommar.  

Styrelsen  

Stenvalls Trä AB  

fortsätter modernisera Seskarö Sågen inför starten. 
Restaureringen och nyinvesteringen på Seskarö Sågen 
pågår med hög intensitet. Nystarten av sågverket 
planeras vara klar efter semestern. Ett stort antal 
entreprenörer och småföretag är engagerade i arbetet. 
Just nu bygger man om och testkör de olika delarna i 
anläggningen. Ett arbete som kommer att pågå fram 
till produktionsstarten. Rekryteringen av personal 
pågår för full. Ö Pärlan har en strid ström av 
entreprenörer och anställda som äter luncher och 
middagar. Redan nu ser vi början på en tillväxt på 
Seskarö. 
Den satsning som nu Stenvalls Trä AB genomför på 
Seskarö är som en dröm som vi hoppas aldrig vaknar 
upp ifrån och mycket efterlängtat. Ett tecken så gott 
som något var mängden personer som strömmade in 
till Folkets Hus då Folke Stenvall, familjen och hans 
medhjälpare berättade om företagets planer. 
Vårt hopp och tro är att denna satsning som Stenvalls 
Trä AB gör på Seskarö så tar vi ytterligare steg i vårt 
arbete att tillsammans skapa det Seskarö som vi alla 
tror på. 
Välkommen Stenvalls Trä AB till Seskarö. Vi ska 
hjälpas åt och göra allt vi kan för att ni ska lyckas i ert 
arbete. 
 
Sten-Inge Videhult 

 
 
 
 

Seskarö Bensin och Service har hållit årsstämma 

På grund av Corona-viruset och de följder i forma av olika 
begränsningar för större sammankomster hölls den ordinarie 
årsstämma för Seskarö Bensin och Service ekonomisk förening 
på Folkets Hus i juni. På stämman gick man igenom 
verksamheten under 2019. Ett år där utbyggnaden på Seskarö 
Sågverk startade med ökad tillströmning av lunchgäster och 
större inköp av bränsle. Under året har föreningen medverkat i 
genomförandet av Seskarö Skärgårdsfestivalen och andra 
aktiveter. 
Ekonomiskt visade verksamheten ett mindre positivt resultat. Ett 
resultat som bygger på ett stort ideellt arbete från andelsägare, 
samt att föreningen inte genomfört några större reinvesteringar. 
Genom planen för en utförsäljning av Ö Pärlan beslutade 
stämman att anpassa styrelsen till att minska styrelsens storlek. 
Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie 
ledamöter med tre suppleanter. 
Den nya styrelsen som mer ska arbeta med Seskarös utveckling 
har följande sammansättning under 2020: Sten-Inge Videhult 
ordf., Kurt Forss kassör, Erika Medström, Stefan Vennberg och 
Li Franzén och Ragnar Kallioniemi, Maud Videhult och Viktor 
Medström valdes in som suppleanter. Vi vill tacka Anders 
Lundbäck och Sofia Söderholm som avsagt sig återval för ett 
mycket fint och engagerande arbete under i stort sett hela den tid 
som föreningens bedrivit verksamheten. 
Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2020 är 200 kr. 
Medlemsavgiften kan betalas in på bankgiro: 498-7616. Glöm 
inte att ange ert namn på inbetalningstalongen. Övrig information 
från stämman kan läsas på webben eller fås från vår mig sten-
inge.videhult@telia.com 

Ö-Pärlan 

Bok/publikation om kyrkan 

Seskarö kyrka fyllde förra året 90 år. I samband med 
jubileet höll jag ett litet föredrag om kyrkans 
tillblivelse och historia. Nu har jag en preliminär 
förfrågan om att bygga ut detta föredrag till ett häfte/ 
kanske en bok om kyrkan. Jag har lovat ta på mig 
denna uppgift, och jag efterlyser härmed att få låna 
bilder. 
Det vore mycket speciellt att få en bild exempelvis av 
när kyrkan är under uppförande. Bilder på alla eller 
några av de verksamma vid bygget vore värdefulla. 
Oskar och John Henriksson, Janne Isaksson, 
Oskar Fält med flera - har ni foton av dessa? 
Bilder på präster och ”höjdare”är säkert lättare att 
få tag i. 

Karl-Erik Nyström karlerik.haparanda@gmail.com 

PRO och Corona 

All föreningsverksamhet upphörde i samband med 
Coronapandemin. 
PRO centralt skulle byta plattform för hemsidan mm. 
Stefan Wennberg, PRO Seskarö, är IT ansvarig i länet. 
Han tillsammans med några av medlemmarna i länet hade 
varit till Gysinge, där PRO har sin kursgård, för att ta del 
av det nya. Han funderade på hur kunskaperna skulle 
kunna spridas och diskuterade med de övriga tre som 
deltagit i Gysinge. En idé dök upp att försöka göra det 
digitalt. Sagt och gjort, intresseförfrågan gick till de olika 
styrelserna bl a. Det började de i liten skala att koppla upp 
sig med varandra. Viktigt var att deltagarna hade tillgång 
till web-kamera. 
Seskarö PRO har varit med från början. Nu har man även 
haft egna styrelsemöten digitalt. 
Läs vad man åstadkommit via digitala möten på sidan 7. 

Ingegärd Wennberg 
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Fiberprojektet är på väg att avslutas  
på Seskarö 

Under sommaren 2020 slutför Telia genom ElTel 
fiberutbyggnaden på Seskarö. Vi fick alltså slutligen 
fiber till oss. Man hann inte helt klart i fjol varför man 
kommer att färdigställa sina åtaganden under 
innevarande sommar. 
Viktigt att ni som vet, att ni inte har fått det ni har beställt 
kontaktar ElTel eller Telia och ser till att dom 
färdigställer arbetet. Det är Telia eller ElTel som ni ska 
kontakta. Jag vet att det är några hus som bytt ägare där 
den tidigare ägaren inte beställt fiberindragning, några 
hann kanske inte med då det beslutades om fiber på 
Seskarö. Ni som är nyinflyttade eller har frågor som ni 
vill ha hjälp om fiberinstallationer kan kontakta mig, så 
ska jag hjälpa Er att få kontakt med den på Telia som 
ansvarar för fiberutbyggnaden på Seskarö. När man är 
klar med utbyggnaden och lämnat ön med maskiner och 
folk, så blir det mycket mer kostsamt ifall man väljer 
senare att beställa fiber. 

Gruppavtalet 

Seskarö Bensin och Service har alltså tagit på sig att 
administrera uppstarten av gruppavtalet. Vi har fått 
utrustning skickat till oss för dom som teckna gruppavtal. 
Vad jag förstår har alla som valt gruppavtal fått ut sin 
utrustning. Vi har kvar några utrustningspaket som vi kan 
lämna ut till nya gruppavtalskunder. Först måste man 
dock anmäla sig att man vill ha gruppavtal. Telia kan 
hjälpa Er hur ni beställer gruppavtalet. 
Kostnaden är 458 kr/mån för bredband 100/100, Telias 
TV-Paketet Lagom samt bredbandstelefoni. Kostnaden 
ligger fast i 60 månader. Om ni undrar över något så hör 
av Er till Stefan V 070-6556433 eller Sten-Inge V 070-
5957370. 
Fiberutbyggnaden i Västra Nikkala, Reväsaari och 
Santasaari har i samverkan med Haparanda Kommun gått 
framåt. En fiberförening är bildad som ska tillse att de 
som beställt fiber sak få det. Ordförande i föreningen är 
Mats Kohkonen, boende på Santasaari. 

Sten-Inge Videhult 

Hembygdsblad för  
SeskaröSommarnummer anno 1919 
I Haparanda hade man Haparandabladet, så varför inte ha ett 
eget hembygdsblad för Seskarö, det var Pastor Rudolf Munters 
funderingar 1919. Avsikten med bladet var att samla in och 
skriva om historiska och kulturella händelser på 
Seskarö.Rudolf Munter var, uppvuxen i Malmö och kom att bli 
den första prästen som var stationerad på Seskarö. Han 
beskrivs som energisk och färgstark och inte rädd att ta itu med 
olika problem han såg fanns här på ön. I detta allra första 
sommarnummer där initiativtagaren Rudolf Munter står som 
redaktör skrev han bla. om Namnet Seskarö, Den gamla 
kvarnen och Höbärgning på Seskarö.  
Några av artiklarna i detta nummer är signerat ”Virta” vilket 
tros vara just Rudolf Munters verk. Men en rik fantasi och en 
mycket romantisk syn har han skildrat öns historia.Rudolf 
Munter flyttade i oktober 1919 från ”lilla” Seskarö församling 
till Buenos Aires för att bli sjömanspräst där. Mycket tyder på 
att det därför endast utkom 2 nummer av Seskaröbladet, då det 
var han som var den drivande kraften av utgivandet.Det skulle 
ta ca 80 år innan ”Seskarö bladet” återuppstod igen. Först som 
ett återkommande informationsblad med namnet 
Hembygdsnytt som 1997 omdöptes efter gammal förlaga från 
1919 till Seskaröbladet.  
Bladet har tack vare olika engagerade och ideella 
redaktionsgrupper utkommit 4 gånger per år sedan 1997. 
Dagens redaktion hälsar alla som känner sig hugad att få med 
en dikt, sina tankar , berättelse mm. hjärtligt välkommen att 
skicka in sitt bidrag till framtida blad.  

Erika 

Årets krattning utförd vid Folkets Hus 

Vår hustomte Mats är sjukskriven och för allas trevnad 
beslutade vi att de i styrelsen som hade möjlighet skulle 
komma en kväll för att kratta utanför Folkets Hus. 
Virpi, Marjatta, Kerstin, Ellinor med två unga duktiga tjejer, 
Terhi och undertecknad fixade det. Mycket löv krattades ihop. 
Vi fyllde 7 säckar som transporterades bort. Vad fint det blir 
när man hjälps åt. Tacka alla som kom. 

Ingegärd Wennberg 
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Ö-

Pärlan erbjuder  
  

Korttidsuthyrning på Seskarö 

Intresset för att besöka Seskarö och bo i egen 
lägenheten har varit stort förra sommaren. Vi har 
möblerade upp två lägenheter som vi hyr ut 
Lägenheterna hyrs för självhushåll. Ni tar med egna 
sängkläder. Kuddar och täcken finns. 
Är du intresserad att komma till Seskarö och uppleva ön 
under olika tider på året ring så berättar vi mer? Än finns 
det dagar kvar som är lediga inför denna sommar. Först 
till kvarn… Varje lägenhet har fem bäddar 
Hör av dig till Sten-Inge telefon 070-595 73 70 eller via e-
post sten-inge.videhult@telia.com 

Ö-Pärlan 

Seskarö båtklubb fortsätter upprustningen av 
båthamnen med att byta ut en byggsektion i år. Det 
kommer att monteras grindar på bryggorna och en 
vägbom på infarten under sommaren. 

Skärgårdsturismen på Seskarö ska utvecklas 

I dagarna har Seskarö Bensin och Service erhållit pengar för 
att påbörja ett arbete i syfte att utveckla, stödja och 
stimulera till en ökad skärgårdsturism på Seskarö. 
Projektet ska skapa nya förutsättningar för ett rikt 
skärgårdsliv i Haparanda skärgård. En skärgård som tidigt 
1800-tal nyttjades för yrkesfiske, industriell utveckling och 
fritidsrekreation kopplat till fritidsfiske. Det livliga 
skärgårdslivet vittnar den mängd av sommarstugor som 
finns i skärgården. Stugor som mer och mer står 
outnyttjade. Det mesta beror naturligtvis på den minskning 
av befolkningen som länet haft under 1900-talet. Stugor 
som kanske i större utsträckning än i dag skulle kunna 
användas för turistisk rekreation. En kraftig satsning och 
utveckling på Seskarö skärgård ska kunna skapa en fiske- 
och turistdestination liknande den som idag finns i 
fjällvärlden. 
Detta projekt är ett försök att med Seskarö som centralpunkt 
skapa ett fiskeområde där verksamma yrkesfiskare, 
seskaröbor och andra ska visa på dagens men även 
morgondagens möjligheter för en ny växande fiske- och 
turistverksamhet. Projektet kommer att pågå fram till 2021-
11-30. 
Projektet innehåller olika satsningar på Seskarö som ska 
skapa en utvecklad fiske- och turistdestination. Dessa 
projekt ska ses som en inledande fas i den utvecklingen. 
Den ska förhoppningsvis skapa förutsättningar för en ökad 
lönsamhet hos den befintliga yrkeskåren vid sidan om deras 
ordinarie verksamhet, utveckla nya verksamheter som på 
sikt ska generera en ökad tillströmning av besökande i 
området. 
Inledningsvis ska Leppäniemikajen genomgå en 
renoverings och moderniseringsfas. Större båtar, fiskebåtar 
och turister ska tryggt kunna lägga till vid kajen och få 
tillgång till modern IT teknik, vatten och rekreation. Stora 
och små båtar ska kunna förtöjas vid kajen En 
serviceanläggning ska färdigställas i anslutning till kajen. 
Seskarö Hembygdsförening har i samverkan med andra 
föreningar med ideella krafter byggt upp en enkel 
duschanläggning och toalett. Inom ramen för projektet ska 

en servicebyggnad med bastu byggas. Arbetet ska ske av i 
samverkan med föreningarna på Seskarö. 
Inom ramen för detta projekt ska andra befintliga hamnar 
renoveras, nya bryggor ska införskaffas och utplacera, där 
behovet är stort. Efterfrågan på lämpliga fiskeplatser för 
fritidsfiske är stort på sommaren. Ett par fiskecamps ska byggas 
inom ramen för detta projekt och placeras ut efter den västra 
stranden på Seskarö. 
Fritidsfiskare som kommer till Seskarö önskar kunna komma ut 
och pröva sin fiskelycka. Informationsmaterial för sportfiskare 
och turister ska finnas i anslutning till Ö-Pärlan. 

Sten-Inge Videhult 
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Stigar för vandring som markeras 

Det finns en markerad stig på Seskarö som är markerad för 
vandring. Den utgår från Tromsöviken, intill lägergården. 
Fler stigar för vandring planeras på Seskarö. Johannes 
Langer vid Seskarö Havsbad har planerat in flera stigar på 
Seskarö. 
Han kontaktade Stefan Wennberg för att få hjälp med att 
kontakta markägarna. Stefan Wennberg och Sten-Inge 
Videhult var tillsammans med Johannes, i kontakt 
markägarna. Även Haparanda stad är kontaktad. Alla var 
positiva till vandringstigarna. Han kommer att markera 
dem med olika färger. Det är olika längder på stigarna. 
Johannes Langer har föreslagit att en stig kan användas för 
t ex tipspromenad. 

SESKARÖ IF -  
DEN LILLA FÖRENINGEN MED DEN STORA VERKSAMHETEN 

 
Seskarö IF är en liten förening som engagerar många. Alltifrån små 
barn till äldre äldre, som de med många levnadsår numera kallas. 
Särskilt livaktig blir verksamheten sommartid då orienterarna hittar 
ut i naturen, boulespelarna tar fram sina klot och den fina gräsplanen 
ligger grön och inbjudande och väntar på bollspelande ungdomar. 

Orientering 
Orienteringssektion har full verksamhet och är för närvarande vår 
enda tävlingsaktiva idrott. Sektionen hade planerat för en tidig, lite 
större tävling i maj, men Coronan satte stopp för de planerna. I 
stället har medlemmarna kunnat ägna sig åt motionsorienteringar 
varje torsdag sedan terrängen blev snöfri. Nytt för i år är att 
skärmarna finns ute till och med efterföljande söndag. Den som varit 
mest aktiv som banläggare och arrangör är Jan Lindelöf. Man kan 
själv tack vare den nya tekniken från nätet ladda ned en aktuell karta 
med banor. 40-talet deltagare i snitt har varit med på dessa 
motionsorienteringar. 
Kjell Henriksson leder ungdomarnas orienteringsträning, och han ser 
en positiv utveckling hos de unga. Bra assistans har Kjell av Johan 
och Jonas Tulered. Tävlingar ute i länet har med stora restriktioner 
genomförts, och SIF har varit representerat av Jan Lindelöf, Ingvar 
Isaksson samt Victor och Kjell Henriksson. 
Som vanligt har SIF ute sitt Naturpass och hoppas denna säsong nå 
upp till 100 deltagare, en liten drömgräns. 40 kontroller spridda över 
i stort sett hela ön ligger och väntar på hugade ”naturpassare”. 
Naturpasspaketen finns att köpa via SIF, på kiosken, hos Handlar´n 
och på campingen. 

Fotboll 
Fotbollssporten har fört en tynande tillvaro på ön trots att föreningen 
har en mycket fin naturgräsplan sedan slutet av 90-talet. Men en 
förändring till det bättre är nu på väg. 
Till en början arrangeras Fotbollskul i samarbete med Norrbottens 
Fotbollförbund och Seskarö hembygdsförening måndagen den 22 

juni. Senare under säsongen, vecka 26, kommer organiserad 
fotbollsträning för pojkar och flickor födda 2007-2010 att startas 
under ledning av Patrik Kauma och Henrik Semberg. Info om detta 
kommer senare. 

Boule 
Föreningens boulespelare, som har verksamhet året runt, har nu 
kommit igång med utespelet på den nyanlagda banan på 
idrottsplatsen. Innesäsongen i hallen fick avbrytas i förtid på grund 
av coronan. Aktiviteten väntas öka när läget efterhand stabiliseras. 
Invigningen har av förklarliga skäl fått ställas på framtiden, men nu 
är det fritt fram för boulespelarna att träffas, naturligtvis iakttagande 
de allmänna direktiv som gäller. 
Styrelsen informerar om att gymmet är öppet nu i sommar, men 
användarna uppmanas, att med tanke på smittorisken vara väldigt 
noga med hygienen. 

Karl-Erik Nyström 

Vad vore ön utan sina eldsjälar? Här två av dem, Seskarö 
IF:s nuvarande ordförande Annika Hautalampi och 
föreningens första Åke Mäki, tillika grundare. Fotot taget i 
samband med SIF:s 50-årsjubileum. Foto: Fia Alamäki. 

Från höger Karin Innala, Karin Nordström, Per-Olof 
Lundberg, Karin Lundberg och längst till vänster de 
sistnämndas barnbarn Matilda. Foto: Ulf Nordström 
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Nya bostäder för inflyttning  

Barnen på Seskarö skola har för drygt 10 år 
sedan snickrat ihop fågelholkar. Dessa 22 
holkar hamnade i ett förråd på Folkets Hus. 
Man pratade om att de borde sättas upp, men 
inget hände. Vid arrangemang på Folkets Hus 
har man bara flyttat holkarna åt sidan, när man 
tagit fram andra saker 
Vi har på Facebook sett att Urban Carlsson har 
ett intresse av natur och fåglar. Stefan 
kontaktade Urban som sa att han gärna ställde 
upp. De diskuterade om lämpliga platser. 
Seskarö havsbad och Haparanda Stad 
kontaktades och de fick positivt besked om att 
sätta upp holkarna. Nu är alla holkar uppsatta 
på Havsbadet och efter naturstigen. Vi får 
hoppas att gästerna blir nöjda 

Ingegärd Wennberg 

Urban Carlsson 

Framtidens turism på Seskarö 

Att utveckla turismen på Seskarö är 
utgångspunkten för det program som Seskarö 
Bensin och Service fått ekonomiskt stöd från 
Fiske Tornedalen och Haparanda Skärgård. 
Allt fler har fått upp ögonen för att det är 
turistnäringen som har stor potential En 
utveckling som kan skapa många nya 
arbetstillfällen på Seskarö. 
Idag finns det några få entreprenörer som 
driver turistverksamheter på Seskarö, 
företrädesvis under sommaren. Höst-, vinter- 
och vårsäsongen är för närvarande ett oskrivet 
kort och inte öppen för någon större 
turismverksamhet. Orsaken kan finnas i att vi 
tror att dessa årstider är ointressanta för 
turismen. Allt talar dock för att vi bor och 
verkar i områden där våra tre övriga årstider 
uppvärderas allt mer. Snö och kyla blir en allt 
mer intressant turistisk "handelsvara". Våra 
”oändliga” vidder på ett istäckt hav med 
norrskenet dansande på himlen kan rätt 
marknadsfört locka gäster från när och fjärran 
till Seskarö. 
Nya företagare och företag kan ges möjligheter 
att starta upp och utveckla verksamheter på 
Seskarö. Turismen kan förhoppningsvis 
utvecklas till att bli en näring med många 
sysselsatta. Vi har en unik skärgård och 
Seskarö kan bli är en central plats för att 
ytterligare utveckla turismen att omfatta alla de 
olika årstiderna. 

Sten-Inge Videhult 
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ORTNAMNSFORSKNING 

1986 tillfrågades jag om jag var villig att ta 
på mig ledarskapet för en studiecirkel på 
ön, ”De små namnen i vår by”. Den var 
om jag inte missminner mig i 
Vuxenskolans regi, och det är bland de 
roligaste jag varit med om, som har med 
utbildning eller snarare bildning att göra. 
Jag har inte kvar deltagarförteckningen 
men dessa namn kan jag erinra mig: Sten 
Fält, Åke Westin, Gösta Löthberg, Bror 
Nilsson, Erik Mäki, Helge Innala och Erik
(?) Matinlassi som numera alla är borta. 
De yngre deltagarna var två till antalet: Bo 
Svedlund och min son Esbjörn. 
Vid diskussionerna kom namn fram som vi 
så småningom redovisade, och dessa kan 
numera också återfinnas på mer detaljerat 
kartmaterial. Väldigt många av namnen 
var knutna till fisket. 
Av och till har jag noterat diskussioner om 
att Seskarö inte skulle vara en del av 
Tornedalen. Självfallet är ön det, såväl 
geografiskt som kulturellt. Men det 
behöver inte betyda att man som boende 
eller härstammande från ön behöver 
identifiera sig som tornedaling. 
Efter denna utvikning – öns första fasta 
befolkning var helfinsk och kom att så 
förbli ända till omkring 1890. Detta har 
inneburit att de flesta ortnamnen på ön och 

öarna runt omkring är finska eller har 
finskt ursprung, men inte alla. Och 
speciellt dessa undantag är intressanta 
ur flera aspekter. 
Själva namnet på ön Seskarö/
Seittenkaari har, kan man säga två 
huvudtolkningar antingen samiskt eller 
finskt. Efterleden –kaari eller –kari har 
diskuterats tidigare i Seskaröbladet, 
och det är svårt att veta vad urspunget 
är. Med säkerhet kan man slå fast att 
svensktalande tidigt rört sig i området. 
Svenska ortnamn förekommer på ön, 
några av sent datum som Sandvik men 
också väldigt tidiga som Hälskeri 
(Hällskär), Flakaholmen och 
Lannaska. Tiipuuri ser ut att vara av 
svenskt ursprung och lite längre ut 
finns Sanskeri ( Sandskär) eller varför 
inte Robinsonaktuella Hurrei ( Furön). 
Men åter till Lannaska som låter och 
ser finskt ut men som går tillbaka till 
”Langa skatan”. Skata är något 
utskjutande och från detta ord har för 
övrigt fågeln fått sitt namn. Jag har 
ofta undrat över hur detta urspungligen 
(mycket) gamla svenska namn kunde 
överleva. De på Sorttigården som 
närmast boende och ägare till marken 
var ju finsktalande. Ett namn som inte 
funnit sin förklaring ännu är 
Tämmilahti. Lahti är förstås inget 

problem inte heller niemi eller kangas 
båda med förleden Tämmi. Men 
förleden Tämmi- är än så länge ett 
mysterium. 
Återkommer till ämnet om intresse 
finnes. 

Karl-Erik Nyström 

Minnesgåva från studiecirkeln. 
Förmodligen tillverkad av Åke 
Westin 

Corona tider – digitala testverksamheter hos PRO 

Under våren har livet varit annorlunda för oss alla. Pandemin 
har hindrat fysiska möten för oss PRO medlemmar. Utbildning 
för de förtroendevalda, styrelse- och medlemsmöten har fått 
ställas in. Många viktiga beslut måste ändå tas av styrelsen. 
Nya sätt att arbeta bör testas. Vår “digimotor” Stefan Wennberg 
som både utbildar och inspirerar oss PRO medlemmar. Tack 
vare honom har styrelsemöten på Seskarö kunnat genomföras 
digitalt via plattformen Teams. Alla i styrelsen har fått en unik 
möjlighet att lära sig att använda plattformen som passar väldigt 
bra för detta ändamål. Det första digitala styrelsemötet ägde 
rum den 16 april 2020. Ett historiskt ögonblick med andra ord! 
Stefan Wennberg har också inspirerat oss att testa ett tiotal 
olika digitala kommunikationsformer. Var och en ska använda 
den plattformen som passar bäst för olika aktiviteter. Många 
digitala träffar har därmed genomförs och det är 37 personer 
som har medverkat på olika sätt i den digitala testverksamheten. 
“Samtal på gång” även digitalt 
Hälsofrämjande cykelturer och promenader med intressanta 
diskussioner om dagsaktuella ämnen har genomförts. 
Deltagarna har dokumenterat vårens ankomst. Iakttagelserna i 
naturen i form av bilder, texter, videos och ljudupptagningar har 
sedan lagts upp på den gemensamma plattformen. Efteråt har 
gruppen samlats digitalt för att diskutera och kommentera 
varandras inlägg. Ett mycket trevligt sätta att umgås och tipsa 
varandra om det vackra och oupptäckta som finns på Ön runt 
hörnet. Det som också hör till våren är att få ta fram grillen. 
“Samtal på gång” aktiviteterna avslutades med en gemensam 
digital grillafton. Mycket god mat grillades för första gången i 
år. Gruppen fick också ett fint besök då ishockeyspelaren 
Viktor Fasth anslöt sig till den digitala grillfesten. Det var 
teknikens under och en trevlig överraskning. 
Ett antal PRO medlemmar i Seskarö och Karungi har anordnat 
digitala konstvandringar med presentationer och diskussioner 
om konst och konstnärer. Deltagarna har fått presentera sina 
favoriter. Livliga diskussioner och tolkningar har berikat 
deltagarnas konstuppfattningar. Ett digitalt studiebesök gjordes 
till Luleå Auktionsverk vilket fick vara den avslutande 

aktiviteten för våren. Gruppen planerar också att göra en resa 
till olika ateljéer och museer så fort Corona pandemin tillåter 
sådana aktiviteter. 
Första maj anordnades en “Art Afton” vilket innebar att 
deltagarna fick vandra i naturen och dokumentera så många 
olika arter som möjligt. Aktiviteten pågick i fem timmar. Detta 
resulterade i ett 60-bilder bilder med korta beskrivningar som 
lades ut på den gemensamma plattformen. Totalt 40 olika arter 
presenterades. Detta var ett mycket trevligt sätt att samla 
seniorer i olika delar av Norden till en trevlig och hälso-
främjande aktivitet i tider då de fysiska träffarna inte är möjliga. 
Några medlemmar har deltagit i webbseminarier som 
pensionärsföreningar har anordnat. Det mycket aktuella temat 
har varit ”Inte ensam”. 
Det har varit en livlig digital testverksamhet i Corona tider 
under våren 2020. Ett stort tack till vår inspiratör Stefan 
Wennberg, studieförbundet ABF och till de engagerade 
deltagarna. Många nya idéer har vaskats fram under våren. 
Möjligheter finns! Vi har en spännande höst framför oss. 

Studieorganisatören 
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www.seskaro.net 
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Årsmötet för Seskarö Hembygdsförening 

Årsmötet var planerat att hållas tidigare under våren. Med 
anledning av pandemin, sköts årsmötet upp. Vi beslutade 
att genomföra årsmötet den 24 maj. Det bestämdes att vi 
skulle hålla till i stora salen, där utrymmet är gott. 
Mötet genomfördes. Men som brukligt är var det få 
medlemmar närvarande. 
Under 2019 genomfördes många arrangemang, som har 
varit ett fint tillskott för ekonomin. Julgransplundring, 
midsommarfirande, Skärgårdsfestivalen samt teatrar för 
både stora och små, är sådant vi arrangerat eller samarbetat 
med andra föreningar 
Andra tillskott har varit, det vi gör för kyrkan och 
kommunen. I år, kommer av naturliga skäl, tillskotten att 
bli mindre till föreningen. I år är medlemsavgiften 150 kr, 
men kommer att bli fr o m 2021, 200 kronor enligt års-
mötets beslut. Till medlemmar som bor utanför Seskarö 
och vill ha Seskaröbladet skickat, tillkommer en porto-
avgift på 50 kronor 
Seskaröbladet kommer bara att delas ut till medlemmar. 
Seskarö Bladet kommer att finnas till försäljning på Ö-
Pärlan för en kostnad av 20 kronor. 
Ni som vill stödja Seskarö Hembygdsförening kan betala 
in medlemsavgiften till BG 664-6855 eller  
swish nr 1230815324.  
Kom ihåg att uppge ditt namn 
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Våren 

Detta år fick vi vänta länge på våren och värmen och 
förhoppningsvis har sommaren hunnit komma till ön då ni läser 
detta. 
En kylig men solig dag tidigt i maj, då jag såg att snön hade smält 
bort från en liten del av uteplatsen på bakgården, tog jag fram en 
stol och satt ute och njöt av den friska luften, solen och de 
kvittrande fåglarna. Tittande på snön i gården, började jag att 
fundera på denna, min andra vår på Seskarö: 
 
Vinter Vill Ha Sin Tid 
 
Som mitt tredje år på denna ö, närmar sig sin start, 
Upplever jag en andra vår, unik i sin art, 
Trots kylande luft, och istäckt sjö, 
Och hela gården, täckt av snö, 
Som maj månad lurar, med värmande sol, 
Min uteplats prydas, med en lugnande stol, 
Där sitter jag och funderar, på var gränsen går, 
Mellan Seskarös vinter, och Seskarös vår: 
 
“Det snöar i maj, men decembers slask, 
Avslöjar en höst, som höll fast sin grådask, 
Jag minns nu i maj, hur länge vi stod ut, 
Till dystra höstens, sena slut, 
Tänk på att vintern, vill leva ett tag, 
Och i sin tur, dela av sitt behag. 
 
Att förvandla modden, och höstens skugga, 
Vill vinterns köld, in i mörkret hugga, 
Med djupa snö böljor, och iskalla nätter, 
Så att månskenet upplyser, på havets slätter, 
Men inte som en vacklande, höst-vinter hybrid, 
Utan rejält, vill vinter ha sin tid!” 
 
Lucia Ray 

PRO Informerar…………. 

· Ö – Pärlan fortsätter med matleveranser till 
pensionärerna Pris: 75 kr Ring och boka hos Erika 
Medström tel. 070-5891242 

· Nu när medlemsmöten är inställda kan du boka 
trippelskrap lotter av Anders Lundbäck tel. 070-6301043 
och få de hemlevererat. 

· Till hösten planeras en svampkurs. Start och avgift 
meddelas senare via anslag och mail. 

· Har du funderingar eller behöver hjälp med någonting, 
Ring 
  Ulf Nordström tel. 070-6054838 eller Kurt Forss tel. 070

-6307081 

Styrelsen PRO Seskarö 
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  073-0359033  
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