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Nu hörs sågklingorna

återigen på Seskarösågen
Det är en skön känsla att promenera eller
cykla förbi sågen, höra slamret av rullande
stockar och sågklingorna igen, samt känna
”doften” av nysågat virke
Stenvalls som köpte sågen 2015, har
investerat drygt 90 miljoner i både utbyggnad
och upprustning. I mitten av augusti rullade
första lastbilen in med timmer till sågen. Idag
är ca tjugo man anställda. Förhoppningen är
att det inom två år är 40-50 man anställda och
att det är tvåskift.
Vi önskar Stenvalls lycka till med sin satsning
och tro på Seskarö

Svampkunskap PRO 2020
I år har det varit gott om svamp i skogen. Svampkonsulent
Karatina Persson från Svefi har varvat teori med praktiska
övningar. Hon har inspirerat oss för att plocka svamp. Som
studielitteratur har vi använt den Nya svampboken av
Holmberg och Marklund. Svampkonsulenternas bästa
recept finns i deras medlemstidning Sporaden nr 2. Många
bra tips på smårätter, soppor och huvudrätter och dessert
presenteras i tidningen.
Jörgen Fält berättade om den relativt nya matsvampen
Goliatmosseronen som är mycket populär och uppskattad
svamp i Japan. Många av deltagarna hittade den speciellt
doftande delikatessen här på ön. Tillagning av svampen
gav en spännande smakupplevelse.
Under sista träffen tillagade de mycket aktiva deltagarna
en svamplunch med flera rätter på menyn. Risksallad och
smörstekta riddarmusseroner på rågbröd blev en
aptitretare. Sedan serverades svampsoppa med lingonsylt.
Därefter blev det panerad fårticka med löksås och potatis.
Kaffe med glutenfri chokladkaka och citronkladdkaka fick
avsluta den fantastiska lunchen. Många olika
kombinationer av smaker gav en härlig upplevelse och
kännedom om vad som finns ute i naturen runt hörnet.
Tack till alla som har medverkat under våra träffar.
Studieorganisatör PRO

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Seskarö båtklubb informerar
Seskarö båtklubb har denna sommar fortsatt arbetet med
att rusta upp och öka säkerheten i hamnen. Ambitionen är
att öka kvaliteten för alla som är medlemmar.
Båtklubben arrenderar mark av kommunen och bedriver
sin verksamhet helt utan bidrag eller stöd från någon
utöver dess medlemmar. Under sommaren har hamnen
låsts för obehörig biltrafik och bryggorna har försetts
med grindar. En sektion av långbryggan har bytts ut och
styrelsens ambition har varit att det arbetet ska fortsätta.
Upprustningen av klubbstugan har färdigställts.
Båtklubben drabbades också av sorg denna sommar då
vår aktiva medlem och styrelseledamot Pålle, Per-Olov
Lundberg gick bort. En fin och vänlig man som kommer
att saknas av många, våra tankar går till hans familj.
Styrelsen för Seskarö Båtklubb
genom Göran Wigren

Fiberutbyggnaden på Seskarö
har stannat upp

Fiberprojektet har stannat upp!
Jag skrev i våras att fiberutbyggnaden på Seskarö skulle
bli klar under sommaren 2020. Tyvärr konstaterar jag att
så inte blivit fallet. Efter kontakter med Telia, som är
ansvarig för utbyggnads-projektet om orsaken till att
inget händer, så ger man följande förklaring.
Telia som har upphandlat utbyggnationen från ElTel har
hamnat i en tvist. ElTel hävdar att man i kontraktet lovats
att dra en mindre kostnadskrävande luftledning på t ex
Sandvik. Något som vi som köpare av fiber inte godkänt.
Det betyder att de som bor på Sandvik fick
fiberledningarna nergrävda till sina fastigheter. Vi anser
att samma sak ska gälla för övriga som inte fått fiber
installerat till sina fastigheter.
För fortsatt utbyggnation är man alltså inte överens
mellan Telia och Eltel. De som ska ha fiber och inte fåt
det installerat blir drabbad. Vi får hoppas att det löser sig
så snart som möjligt. Jag kan i detta läge inte säga när
utbyggnaden blir klar, Telia säger att om man inte finner
en överenskommelse med ElTel så kommer man att att
bryta kontraktet och engagera en annan entreprenör. Vi
hoppas att det ska lösa sig för tredje part
(fiberbeställaren) så snart som möjligt.
Sten-Inge Videhult

Sommar på Seskarö
Förväntningarna inför en sommar är alltid stora. Planer
på vad som ska göras, träffar och umgänge med släkt
och vänner, fester, resor, byggen och fix mm.
Planerna inför sommaren 2020 har nog sett annorlunda
ut för oss. Många har fått ställas in eller ändras. Möten
med nära och kära har inte kunnat genomföras alls eller
på ett lite annat sätt.
Seskarö Hembygdsförenings aktiviteter har också varit
annorlunda denna sommar. Vårt midsommarfirande på
Folkets hus ställdes in för första gången på många år.
Skärgårdsfestivalen som vi i år planerat att genomföra
för åttonde året i rad ställdes också in.
Endast en sommaraktivitet genomfördes, den fantastisk
uteföreställning Popkvinnor av Norrbottensteatern med
50 personer i publiken.
Nu under hösten kommer vi återigen att ha en
musikföreställning på Folkets hus och
planerna inför höstmarknaden är i full gång.
Vi önskar er alla en skön höst.
Erika / Seskarö Hembygdförening

2

Ö-Pärlan
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 steninge.videhult@telia.com

ONSDAGSTRÄFFEN
startar Onsdagen den 30 september kl 13.00 på
Träffpunkten
Vi virkar, broderar, syr på maskin eller vad du vill
själv vill
En studiecirkel i samarbete med ABF Norr
Kontaktperson: Marjatta Morin tel 070- 582 15 60

VÄLKOMNA!
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SISTE MAN SLÄCKTE LYSET?
Siste man släcker lyset brukar man säga när man önskar illustrera
utflyttningen från en by.
En som nästan varit med om detta är Sune Hietanen, då han tillhörde
den sista familjen som lämnade Granvik. Tillsammans med pappan
Einar och de två yngsta systrarna June och Märta tog han så att säga
steget över sundet från Granvik till Fridhem. Detta skedde i mitten av
40-talet. Kvar på ön för en kortare tid blev en man, Verner Johansson.
I och med Hietanens och Johanssons flytt blev Granvik, en gång en
blomstrande del av Seskarö, öde. Därmed upphörde en epok som
omfattade cirka ett halvsekel från mitten av 1890-talet till mitten av
1940-talet. Sågverket hade lagts ned redan 1924, och ägarbolaget
hade gått i konkurs. En ny ägare hade för en relativt billig penning
kommit över bolagets alla tillgångar inklusive bostäder och ett stort
skogsskifte*. Bit för bit monterades samhället ned, ett samhälle som
enligt uppgift som mest hade haft så mycket som 800 invånare, detta
på en relativt liten yta.
När Sune Hietanen föddes 1934 hade redan många av de stora hus
som funnits på Granvik rivits. Det allra största hade brunnit ned i
januari 1918, och då blev enligt tidningsuppgifter så många som 150
personer hemlösa. Maskiner från sågverket hade monterats ned,
kolning av spinkkajerna hade pågått ett tag. Detta skedde på den
nordligaste delen av Granvik, den del som från början hette
Mäntyluoto. Den andra södra delen som ligger närmast
småbåtshamnen hette ursprungligen Niittyluoto. På den högst belägna
delen fanns herrgården (förvaltarebostaden) och kontorsbyggnaden.
Nere vid kajen mot sydost låg brädgårdskontoret, som hade spelat en
viktig roll under de så kallade hungerkravallerna 1918. Från början
Sune Hietanen, som tillhörde den sista utflyttade familjen från
hade ett smalt sund skiljt de båda holmarna från varandra.
Granvik, studerar en karta över sin barndomsö.
Sune Hietanen, nu boende i en av de trevliga lägenheterna som så att
säga omger Träffpunkten, berättar om Granviksåren. På slutet blev
det ensamt, tycker han nu cirka 75 år efteråt. Grannfamiljer med
skridskor fick skärpa i den smedja Harald kunde nyttja.
jämnåriga försvann. Sune nämner bland annat nyligen borgångne
När familjen Hietanen flyttade till Fridhem fick Sune och hans
Björn-Olof Nilsson. Han minns också Kerstin och Britta Bucht som
syster June kortare väg till skolan, och de slapp den smala
var goda vänner med hans yngsta systrar. Skol- och klasskamraten
träbro som förband Granvik med huvudön. Men framför allt
Maj-Britt Dahlbäck, sedermera Laajala, bodde också ute på Granvik.
slapp Sune att passera herrgården, som i barnens ögon
Maj-Britt och Sune följdes ofta åt till skolan.
förvandlats till ett spökhus. Det huset fanns kvar när alla
Granvik, och då närmast Mäntyluoto är, egentligen en förhållandevis
Granviks invånare flyttat till huvudön eller ännu längre bort. Så
liten men kraftigt kuperad holme, där högsta punkten idag är 19 meter
småningom revs detta hus liksom träbron ut till Granvik.
över havet, för 100 år sedan en meter lägre. Högst uppe fanns, berättar
Karl-Erik Nyström
Sune, Johan Viittas bastu. Strax intill hade Viitta sin bostad, och han
var den ende som ägde en radioapparat. Så därför samlades många för
att lyssna till
nyhetssändningarna, som under
krigsåren inte var så många
men desto mer betydelsefulla. I
ett hus i sluttningen mot öster,
med en fantastisk utsikt över
fjärden och hamnen, bodde
familjen Hietanen. Bostaden
var ett rum på 20-25 kvm och
värmdes upp av en järnspis.
Bränslet var så kallad spink,
avfall från såghanteringen.
-Inget vidare värmevärde i det,
men det var gratis, konstaterar
Sune. En del av lägenheterna,
som hade två rum, hade också
kakelugn. I huset bodde flera
familjer. Bland annat smeden
Harald Nilsson, som ärvt yrket
efter sin far Axel. Denne hade
följt med sågen från Svanstein.
I den smedja som fanns kvar
efter sågverksepoken brukade
Harald Nilsson smida, och
Sune brukade ibland hjälpa till
genom att trampa på bälgen.
Sune minns att Harald var en
mycket skicklig smed som
Sune Hietanens ”spökhus”, den gamla förvaltarbostaden på Granvik, som han hade passera på sin
kunde åstadkomma fina
skolväg. Den tjänade som en spännande lekplats för en del av Seskaröbarnen flera år efter att Granvik
redskap. Även barnens
helt tömts på boende.
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Boken som blev sommarteater
Förra våren kom boken ”Kvinnorna som formade pophistorien”
av Anna Charlotta Gunnarsson ut. Norrbottensteaterns
ensemble kom till Seskarö på årets turné för sommarteater.
Duktiga musiker uppträdde en varm dag och hade en riktigt
svängig show från sin turnerande teatervagn, nu ombyggd till
musikscen.
Med boken som grund fick vi en två timmar lång
musikupplevelse, med allt från Siw Malmqvist till Whitney
Houston. En häftig inledningen där Sara Arnias röst förkunnade
att ”visst fanns kvinnorna, det var bara det att någon glömde
bort att anteckna” följdes av Lalehs ”Bara få va mig själv”.
Sara Arnia har spelat på Seskarö flera gånger
Visste ni att Siw Malmkvist var första svensk att ta sig in på
Billboardlistan? Eller att Lyckliga Gatan skrevs av Britt
Lindeborg. Hon har skrivit över 400 låtar. Att Elvis Presley
ville köpa en låt av Dolly Parton, men att hon sa nej? Det var
kvinnor som under 2:a världskriget tillverkade Gibson Banner
gitarrerna. Det berättades under föreställningen
Sara Arnia knöt ihop föreställningen: ”Vi ska inte sluta skildra
männen, bara berätta mer allsidigt. Vi byter inte ut historien, vi
bygger ut den. Det här är historien om kvinnorna som formade
pophistorien.”

Renovering av Leppäniemikajen

och utveckling av Skärgårdsturismen har startat
Nu har arbetet med renoveringen av Leppäniemikajen och
utbyggnaden av servicen
på kajen startat.
Seskarö Bensin och Service har från LEADER-programmet
Fiskeområde Tornedalen med Haparanda Skärgård ansökt och
fått EU-pengar för att utveckla skärgårdsturismen. Projektet
som har namnet Utveckling av Haparanda skärgård som fiske
och turistdestination är indelat i följande punkter:
1. Projektering av Leppäniemikajens renovering.
2. Utveckling av serviceanläggningar vid Leppäniemikajen.
3. Bygga ut nya bryggor för båtar i anslutning till
Leppäniemikajen
4. Skapa två fiskecamps för fritidsfiske på Seskarö.
5. Bygga upp informationscentra i anslutning till Ö-Pärlan för
fritidsfiskare och andra besökande på Seskarö.
Syftet är att inleda en utbyggnad av olika aktiviteter som
kommer att skapa en ökad turism på Seskarö
Projektet, som ska vara klart under 2021, finansieras med EUmedel och Haparanda kommun. Under projektets gång
kommer renoveringen av Leppäniemikajen att påbörjas.
Renovering av Leppäniemikajen:
Yrkesfiskare på Seskarö och Nikkala har sedan länge landat
med sina fiskefångster på kajen. Rederiet Lapponia har också
använt kajen som angöringsplats i samband med sina
skärgårdsturer i Haparanda Skärgård. Leppäniemikajen är
också ett populärt mål för turister som kommer med båt för att
besöka Seskarö.
Kajen som håller på att rinna ut i havet är sedan en lång tid
tillbaka i stort behov av renovering och tillbyggnad. Projektet
ska inledas med en projektering av kajen varefter en
upphandling av renoveringen ska göras. En renovering som
finansieras av sedan tidigare budgeterade medel från
Haparanda kommun.
Utveckling av serviceanläggningen:
I anslutning till Leppäniemikajen ska servicebyggnader
iordningställas. En bastu ska färdigställas liksom
duschbyggnad och toalett. Planerna är också att bygga en altan
där besökande ska kunna grilla, umgås och njuta av den fina
miljö som området kan erbjuda. Planer finns också att
installera fiber på kajen.
Nya pontonbryggor ska investeras:
På Leppäniemikajen kommer två alternativt tre nya
4

Lalehs ”Goliat” blev en stark avslutning på sommarteatern
Enda stället där fika ingår i pausen, enligt ensemblen. Flera av
dem har vi träffat här på Seskarö i andra teateruppsättningar.
Tänk vad bra för oss, att de tycker att det är trevligt att komma
hit och vi blir erbjudna proffsiga föreställningar
Antalet i publiken maximerades till 50 stycken
Ett lyft under pandemin att få vara med om denna
musikupplevelse. Det tror jag flertalet i publiken höll med om
Ingegärd Wennberg

pontonbryggor att upphandlas. Bryggorna där lägre båtar kan
förtöjas ska ersätta dom pontonbryggor som idag behöver
förnyas.
Fiskecamps ska byggas:
För att stimulera till ett ökat fritidsfiske på Seskarö samt få fler
turister att besöka Seskarö för fritidsfiske
Ska enligt planerna två fiskecamps skapas. För att finns rätta
platserna och dess utformning kommer en sportfiskeexpert
engageras.
Utveckla informationen om Seskarö:
För att fler ska kunna besöka ön och intressera sig för att
genomföra olika aktivera när man besöker Seskarö ska
projektet bidra till ett utveckla informationen om Seskarö och
de möjligheter som finns. Information om boende,
naturupplevelse, cykling, promenader, båtturer och annat ska
det informeras om.
Syftet är dels att fler söker sig ut till skärgården och stannar
kvar på Seskarö fler dagar. Gäller både sommar som vinter.
Informationsmaterialet ska samlas i första hand vid Ö- Pärlan.
Detta projekt ska genomföras med de föreningar och företag
som på olika sätt har verksamheter inriktade på skärgård och
turism. Ansvaret har Seskarö Bensin och Service ekonomisk
förening.
Sten-Inge Videhult

Seskaröbladet oktober NR 03 / 20

SESKARÖ IF
För många har denna vår och sommar varit annorlunda – det
blev inte som planerat. Detta gäller också för öns livaktiga
idrottsförening, SIF. Mycket blev annorlunda. Den nya
boulebanan blev klar men någon formell, lite högtidligare
invigning kunde inte hållas på grund av Coronaepidemin. En
av de drivande krafterna bakom den nya anläggningen Per
Olof Lundberg avled hastigt.
Vid SIF:s styrelsemöte, det första formella sedan årsmötet,
hedrades Per Olof eller ”Pålle” som han allmänt kallades
med en tyst minut.
Orienteringsverksamheten på ön har pågått hela sommaren
med en större närtävling, arrangerande av ungdomsläger,
motionsorienteringar på torsdagar samt Naturpasset. Allt
anordnat enligt de riktlinjer RF och specialförbundet
förordat. Därtill har ungdomssatsningen fortsatt där Kjell
Henriksson tillsammans med de övriga ledarna gör ett
engagerat och framgångsrikt arbete.
Fotbollen för ungdomar har med hjälp från Norrbottens
Fotbollförbund kommit igång, och från oktober kommer
träningen att pågå inomhus. Ledare är Patrik Kauma.
Boulesektionen har också flyttat inomhus, och man samlas
två gånger i veckan. Om fotboll samlar barn och ungdomar
gäller det omvända boule, där dryga tiotalet seniorer
regelbundet träffas.
Innebandy på motionsbasis bedrivs, detta med en
åldersvarierande skara.
Barngymnastiken ska också starta inom kort. I samarbete
med Korpen i Haparanda bedrivs motionsgymnastik under
ledning av seskaröbördiga Linnea Nyström. I detta
sammanhang bör det framhållas att Seskarö IF skapades i
samarbete just med haparandakorpen i mitten av 60-talet.
Viktiga personer då var Bengt Andersson-Gran och Åke
Mäki. Den förstnämnde som var född och uppvuxen på
Seskarö var en mycket betydelesfull person för tillblivelsen
av Seskarö IF, och en annan som ihärdigt arbetade för
Korpen och Seskarö IF var Alf Berglund, far till Linnea
Nyström.
Medlemstillströmningen det senaste året har varit stor, och
det betyder att befolkningen på ön och även personer från
andra orter sätter värde på en livaktig byaförening med en
bred verksamhet som ska passa alla åldrar
För Seskarö IF, Karl-Erik Nyström

NATURPASSVINNARE 2020
Alla 40 kontroller
1. Presentkort 400:- Lars-Peter Isaksson
2. Presentkort 300:- Eugen Brudal
3. Presentkort 200: Patrik o. Isak Lindström
4. Naturpasset 2021 (värde 100:-) Anders Sanaksenaho
Minst 10 kontroller
1. Presentkort 300:- Britt Lahti
2. Presentkort 200:- Kicki Larsson
3. Naturpasset 2021 (värde 100:-) Anna Persson
4. Naturpasset 2021 (värde 100:-) Terhi Berglund
Presentkorten gäller på kiosken och hos Handlar´n
Naturpasskorten 2021 avhämtas hos SIF i slutet av maj

Ö-Pärlan

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?
Hör av dig till Sten-Inge telefon 070-595 73 70 eller via epost sten-inge.videhult@telia.com

I sluttningen på Ormberget gör sig Lo Karbin beredd att ge sig
ut i terrängen på Seskarös närtävling. Denna tävling utgjorde
finalen på ett lyckat ungdomsläger.
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I Bottniska viken där ligger en ö
helt enkelt benämnt Seskarö
Första raden i Frida Luthströms fina sång om Seskarö.
Frida, som Haparandabladet skrev ett så fint reportage om
i somras, då de tyckte att hennes sångtext, skriven för över
70 år sedan, passade bra in i sommarens aktiviteter här
i vår skärgård.
Sommaren 2020 på Seskarö kommer att bli ihågkommen
som den sommaren som mycket hände här ute på vår ö
och i vår skärgård. Sällan har väl Seskarö fått så mycket
publicitet ute i landet som denna sommar.
Fullt av aktiviteter runt våra stränder där Robinsontävlingar har byggts upp, men även mitt inne i byn där
sågverksområdet restaurerats.
Robinsondeltagare från hela landet kördes första dag här
uppe i Bottniskaviken ut till sinaöar i hård vind och
ösregn.Tuff start!
Seskarfurön blev en av flera inspelningsplatser för denna
stora produktion. Detta fick mig att tänka tillbaka i tiden
och undra om det tidigare funnits ”Robinsonader”
på ön.
När jag och min Ove för 35 år sedan övertog fiskelägret
på ön av bröderna Juusola från Västra Nikkala, fick vi
höra många historier om vad som hänt på ön. Ena
historien mer utmålad än den andra, berättades av de lite
finurliga bröderna. En av historierna som de förtäljde var
hur krigssugna ryssar för länge sedan blivit tillfångatagna
på Seskarö och utkörda till Seskarfurö för att där lämnas
att klara sig bäst de kunde. Det torde inte ha gått så bra för
dessa enligt deras historia.
Historien om dessa utvisade till Seskarfurö fick jag för
några år sedan till mig igen. Vi hade byggt vårt nya hus på
Fiskarvägen och började rivningen av det gamla huset.
Där under golvet hittade vi gamla tidningar och skolhäften
som tillhört min farmors morbror, Johan August Löthberg,
som senare utvandrade till Amerika.
När jag började läsa i hans skrivhäfte som var daterat 1900
hade han skrivit ner en berättelse han hört berättas som
skulle ha hänt för länge, länge sedan. Det var historien om
ryssarna som fått sitt fångläger på Seskarfurö.
Så antingen är detta en historia som det finns en sanning i
eller så är den en mycket bra sägen då berättelsen har levt
vidare i flera decennier.
Sommarens Robinsondeltagare på Seskarfurön och andra
öar i vår skärgård har säkert haft det tufft. Men de sitter nu
varma och mätta hemma och ruvar på hemligheten hur de
har klarat av vistelsen här uppe. Produktionsteamet har
dock lovordat och uppskattat allt vi har här, många så
mycket att de berättade att de föredrog våra stränder framför Fidjis.
Så vi är fler och fler som håller med Frida och hennes
sångtext i slutraden.
”Man sjunger om tropiska länder , om Hawaii, palmernas
brus
Vi sjunger hellre om Seskarö stränder och hellre lyssnar
vi till granars sus”.
/ Erika

PROs höstaktivitet
PRO Seskarös friskvårdsansvarig Solveig Mäki hade en
arbetsgrupp som jobbade processinriktad för att ta fram ett
program för hälsofrämjande aktiviteter utomhus under corona
tider. Solveig tog fram underlag för frågor med lokal anknytning.
Under promenaden fick deltagarna svara på frågorna som ledde
till livliga diskussioner i små grupper.
På idrottsplanen informerades om kommande onsdagsträffar.
Kurt Forss berättade om de möjligheter som idrottshuset
erbjuder. Kontinuerlig träning är viktig och det finns möjlighet
till gruppträning på måndagar, onsdagar och fredagar. Sedan
berättade Ulf Nordström om den nya boulebanan. Rut Österberg
och Karin Nordström visade hur boule spelet går till. Deltagare
fick prova på spelet.
Därefter promenerade deltagarna till Träffpunkten där de fick de
rätta svaren på frågorna. Efter det serverades frukt och kaffe med
lingonrutor, blåbärsmuffins och glutenfri blåbärskaka. Det
smakade väldigt bra och vi får tacka Solveig för de goda
bakverken.
Dagen avslutades med utlottning av tre vinster och de lyckliga
vinnarna var Gunilla Nilsson Innala, Rut Österberg och Anita
Blom.
Studieorganisatören

Sommarjobbande ungdomar
De flitiga ungdomarna, Stamp, Linn och Aron som jobbade hos
Hembygdsföreningen i sommar håller på att posta Seskarö bladet
nr 2.
Ungdomarna hat även varit och hjälpt till vid slyrensning vid
Leppäniemikajen, städning på Folkets Hus. De har varit duktiga
och omtyckta. . Ett stort tack till dem.
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Simturer i Saarisviken
Vad förknippar ni sommaren med? Jag har ett stort intresse i
att simma utomhus. Så fort vädret och temperaturen i vattnet
tillåter så är det simning utomhus som gäller. Vid Saarisviken
är vi två som har samma nöje, Gunnel Simu och jag.
Vi började simma tillsammans för ungefär sju år sedan. Första
åren hade vi 18 grader som gräns. Ibland har det varit tur att
Gunnels badtermometer visat en grad varmare än min. Vi
simmar runt viken och samtalar om ”värdsliga ting” Vår
simtur tar mellan 40 och 45 minuter
Första åren simmade vi bara sporadiskt tillsammans, men de
sista åren så är det lättare att räkna när vi inte simmat
tillsammans. För fyra år sedan investerade vi i våtdräkt,
handskar och sockar. Efter den investeringen har vi haft en
gräns för vattentemperaturen på 15 grader. Det känns friskt
när temperaturen är 15 grader även om man har våtdräkt mm.
I utrustningen ingår även badmössa, allt för att synas för
båttrafiken. I sommar har vi haft sällskap av Agneta Isaksson
vid några tillfällen. Hoppas att fler ansluter sig, det finns plats.
Den digitala världen gör att vi med kort varsel kan bestämma
vilken tid som passar för simturen
I år har vi simmat 41 gånger, så vi har passerat Töre, om vi
lägger ihop den tillryggalagda sträckan. Nästa sommar blir det
förhoppningsvis längre
Ingegärd Wennberg

KJELL HENRIKSSON STIPENDIAT
I samband med Seskarös nattorientering fick Kjell Henriksson
motta ett stipendium från Skogskarlarnas Klubb, överlämnat
av talmannen Henry Barsk, Övertorneå. Detta för det
hängivna ungdomsarbete Kjell utfört och utför. Senast
ansvarade han för ett ungdomsläger för Norrbottens ungdomar
ute på ön. Det blev ett mycket uppskattat läger, men Kjell
poängterar att utan det enorma arbete Johan, Sofia och Jonas
Tulered utförde under de två lägerdagarna hade allt blivit
mycket svårare och mer tungrott. Han berömde också
samarbetet med Erika Medström.
Kjell var under en period ungdomsledare för länets
skidorienteringsungdomar, men efter återflytten till ön har han
framgångsrikt arbetat med öns ungdomar.
För Kjell kom stipendiet som en glad och oväntad
överraskning.

Kjell Henriksson har av Henry Barsk fått motta Skogskarlarnas
stipendium för sitt föredömliga ungdomsarbete inom
ungdomsorienteringen.

En varm hälsning till Hembygdsföreningens trogne
medarbetare Mats Lindelöv som har varit på Sandskär
hela sommaren. Här berättar han med stolthet om sitt
hemtrevliga "hemlighus" där det är trivsamt att sitta i
lugn och ro en stund. Ha en fin höst Mats!
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Returadress:
Seskarö Hembygdsförening
Fridhemsvägen 16
953 94 SESKARÖ

Plats för adressetikett

OBS NY internet-adress: www.seskaro.net

073-0359033
BG 664-6855
E-post: seskaro.hembygdsforening@gmail.com

Kolla oss på nätet!
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!
Funderingar på Seskarö

SIF-MÖSSOR
Nu finns de,
SIF-MÖSSORNA!
Bara 150-kronor för
de varma och
snygga
SIF-mössorna.
Säljes genom
Elisabeth Lerdin tfn
är 0730638450.
Begränsat antal
SIF-styrelsen

Midsommar 2020 - en sydlänning ser midnattssolen
Midnattssol, Midnatt.
Solen sitter på horisonten.
Jag filmar.
“Solen går ingenstans,” tänker jag.
Myggen svävar i luften som pyttesmå, mållösa, surrande
helikoptrar.
Annars är luften still och vattnet lugnt.
Solen har målat hela himmelen med en djup, lugnande
orange färg.
Solen själv är som en lysande smal, guld båge kikande
upp över horisonten.
“Vad är det jag tittar på egentligen?” tänker jag. “Går
solen upp eller ner?”
Den skulle gå ner kl 00:20. Klockan var 00:15.
Men jag ser varken att solen går ner eller upp.
Jag fortsätter att filma, väntande på att se solen gå ner.
Midnattssolen går ner...?
Men det är just det, att den inte går ner.
Den går i sidled, som på horisontens kant precis ovanpå
havet. Den lurar bara längs horisonten.
Det var inte förrän jag kom hem och tittade på min video
inspelning—Solen gled ovanpå horisonten.
Med bara en mild lutning mot horisonten, försvann den
till slut bakom uddens spets, nordost om
Sammakkoviken.
Vilket häftigt fenomen!
- Lucia Ray

PRO Informerar………….

Styrelsen Seskarö Hembygdsförening

· 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

Erika Medstöm Ordf
Maud Videhult V Ordf
Kerstin Johannessen Sekr
Saara Innala Kassör
Ingegärd Wennberg Ledamot/redaktör
Virpi Hermansson Ledamot
Marjatta Morin Ledamot
Elisabeth Lerdin Ledamot
Terhi Berglund Suppleant
Ellinor Mjörnerud Suppleant

Styrelsen PRO Seskarö

