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Riksspelemän på besök
Riksspelemännen Samuel Lundström och Daniel
Wikslund var på en skolturné i Norrbotten.
Daniel Wikslund är Sveriges nordligaste riksspelman.
Han har haft helgkurs på Sverige Finska
Folkhögskolan, där bland annat Gränslösa spelmän
deltagit. De hade en kväll ledig och kom till Seskarö för
att underhålla oss. Samuel spelar fiol och tramporgel
och Daniel fiol, sång och enradigt dragspel. Orgeln som
finns på Folkets Hus fick komma ut i stora salen och
luftades ordentligt av Samuel. Det var fart och fläkt i
musiken. Daniel underhöll med en berättelse ur sin bok

”Tanken full av längtan”, med tillbakablickar från sina
äventyr i världen.
De hade en väldigt varierande konfekt av musik,
polskor och valser. I pausen bjöds på fika som ingick i
biljettpriset. När Samuels och Daniels konsert var
avslutade fortsatte de att spela tillsammans med
Gränslösa spelmän. Daniel hade bett den at ta med
sina instrument. De var förvånansvärt samspelta, även
om de inte övat innan. Spelglädje efter att åter kunna
åka ut på turné efter att restriktioner hävts. Vi lär nog få
höra dem fler gånger
Ingegärd Wennberg

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Inspirerande aktiviteter
PRO Seskarö har haft många inspirerande aktiviteter
under året. Medlemmarna har haft möjlighet att delta i
många teaterföreställningar och musikarrangemang,
föreläsningar, filmkvällar, motions- och hälsofrämjande
aktiviteter och eget skapande.
Den nationella friluftsdagen i september inleddes av
sjukgymnasten Elisabeth Innala. I det friska höstvädret
visade hon många uppvärmande övningar. Därefter fick
deltagarna prova på orientering under ledning av Karl Erik
Nyström. Kontrollerna i skogen hittades med
gemensamma krafter. Kartan var också till stor hjälp.
Gruppen fick även goda råd av Anders Lundbäck som var
med och startade orienteringen på ön en gång i tiden. Karl
Erik berättade också om de framtida digitala
investeringarna som behöver göras för att kunna ha
högklassiga orienteringstävlingar på ön.
En del av deltagarna kastade pil och deltog i boule spelet.
I Folkets hus sjöng skolbarnen många trevliga sånger.
Efter den goda och värmande lunchen tog Erik Wårstedt
gruppen till en promenad runt kvarteren. De historiska
berättelserna var inspirerande. Det vore trevligt få höra
mer om de olika hus och deras historia till våren då vädret
blir varmare.
Dagen avslutades med en föreläsning av överläkare Kjell
Melander. Han berättade om hjärtat och om vilka problem
som kan uppstå. Deltagarna fick ställa frågor och få svar.
Föreläsningen var mycket uppskattad.
I samarbete med PRO Haparanda och Karungi anordnades
en nostalgiresa med tåg till Luleå. Gruppen besökte
Norrbottensteatern. Föreställningen " Ja må hon leva" var
mycket omtyckt av alla 30 resenärer.
Medlemmarna hade önskat ett SPA-besök till Cape East.
Det var 12 nöjda besökare som efter spabesöket fick njuta
av en god lunch på anläggningen.
PRO Seskarö anordnade julbord hos Erikas matsalar. Det
var 58 medlemmar som fick njuta av den goda julmaten.
Gästerna fick också uppleva Luciatåg av styrelsemedlemmarna.
PPO Seskarö önskar alla medlemmar
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Bild ovan från orienteringen, nedan, utanför Folkets
Hus.

GRÄSROTSVAL - SESKARÖ
Seskarö IF påminner om möjligheten att ge sitt stöd
till föreningen via Svenska spel. Vid inlämning av
tips, lotto osv kan man göra ett Gräsrotsval. Väljer
man då Seskarö IF kommer en del pengar
föreningen till del, öronmärkta för barn- och
ungdomsidrotten. Ett tips så gott som något för er
som har sitt hjärta för Seskaröidrotten. Ni behöver
ingalunda bo på ön för att ge oss detta stöd.
Boule
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Målarkurs i Portugal

fick honom att flytta till Seskarö
Maud Videhult och undertecknad besökte Ingemar Janson en dag i
slutet av november
I september fyllde han 85 år. Ingemar är utbildad journalist. Han
har besökt flera länder och världsdelar med vänner. Det var
konsten som fick honom att flytta till Seskarö. Ingemar var på
målar kurs i Portugal. På kursen fanns även Raili Hokkanen. Hon
bjöd upp Ingemar att komma till Seskarö under sommaren. Hon
kände inte till att Ingemar varit till Seskarö, då han var redaktör för
Assis blad ”Sågbladet”. Ingemar minns att det var vinter och
mycket kallt. Han träffade bland annat Olle Innala den gången.
Olle Innala tyckte han skulle flytta upp.
När Ingemar kom till Seskarö för att hälsa på Raili Hokkanen på
sommaren var det ju rena motsatsen, vädermässigt. Han blev kvar i
flera veckor. Efter att ha åkt hem blev han erbjuden att köpa
fastigheten intill Raili Hokkanen. Ingemar åkte upp från Stockholm
och tittade på den. Han bestämde sig samma kväll för att köpa den
och flytta upp till Seskarö. Smålänningen Ingemar flyttade till
Seskarö våren 2000, tillsammans md sin hund.
Ingemar har varit president i Lions. Genom Lions har han besökt
många platser i Norrbotten. Han uppger att han har ett problem och
det är att han inte lärt sig finska. Han har lätt att få kontakt med
andra och är en god berättare.
Seskaröbladet hade legat i dvala ganska länge, när Ingemar väckte
liv i den igen. Han har känt sig delaktig i byn genom Seskaröbladet
samt att han bildade Konstföreningen. När han gick runt med sin
hund på ön så blev han lite av en kändis. Han har även haft en katt,
Måns. Men den blev sjuk och han har varit tvungen att sätta bort
den. Ingemar har idag hemtjänst, som han tycker är fantastisk.

Ingegärd Wennberg

Sanningskommissionens

besök på Seskarö
Den sannings- och försoningskommission, som regeringen tillsatt
för att undersöka de (påstådda enligt skribenten) övergrepp som
skett mot den tornedalska befolkningen besökte fredagen den 27
augusti Seskarö. Faktum var att kommissionens medlemmar och
arrangörsstaben var dubbelt så stor som antalet åhörare. Vi var tre
och i ”halvtid” anslöt ytterligare två. Kommissionens ordförande
Elisabet Fura presenterade kort och koncist dess uppdrag. Sedan
berättade Stefan Aro, sekreterare och ledamoten Bengt Niska mer
mångordigt om egna och andras erfarenheter. Seskarö blev en
smältdegel i slutet av 1800-talet, då bonde- och fiskarbyn på ett par
decennier blev Tornedalens största ort med inflyttning från många
håll. Det har tidigare framskymtat att Seskaröbon i gemen inte
betraktar sig som tornedaling. Seskarö är dock en del av
Tornedalen med det tornedalska arvet, som levde kvar i
bondgårdarna, och den variant av finskan som talades i Tornedalen,
men som snart kom att påverkas av bland annat många finnar som
kom längre ifrån. Vi var tre bland åhörarna som fått vår första
skolgång på Seskarö, och vi hade inget minne av att finskan skulle
ha varit ett problem för eleverna under vår tid.
Hembygdsföreningen hade ordnat med fika och musikant för
kvällen var Per-Ivan Mäki från Haparanda. Därtill bjöd Erika
Medström på solosång – naturligtvis Frida Luthströms Seskarövisa.
Karl-Erik Nyström (en av fem)
------- Denna notis blev aldrig införd i förra numret av
Seskaröbladet. Den dåliga uppslutningen visar att detta med finska
språket inte varit en stor fråga för Seskaröborna. Sedan till frågan är Seskarö en del av Tornedalen? Självklart geografiskt, kulturellt
och historiskt. Men därmed inte sagt att man som seskaröbo
behöver kalla sig tornedaling - det är upp till den enskilde
individen. Om det finska språket och Seskarö kan sägas att de
första inbyggarna med största säkerhet var finskspråkiga. När en
globetrotter, Ernst Wasserzieher 1894 besökte ön konstaterade han
att männen kunde konversera på svenska, däremot inte kvinnorna.
Ännu 1894 hade inte den stora flyttvågen nått Seskarö. En enkel
och föga vetenskaplig undersökning (baserad på röstlängden för ön
från 1951) visar att cirka 60% var födda i Tornedalen, 63% noga
räknat, 15% i Finland, i Kalix älvdal cirka 11,5% och övriga 10,5
%.

Ingemar i målartagen.

Fornminnet på Ormberget
En onsdag i september gjorde vi i åk 4-6 en utflykt till Ormberget här
på Seskarö. Där möttes vi upp av Karl-Erik Nyström som började
med att berätta att man på det här berget, för ca 100 år sedan, hade
slagit ihjäl mängder av ormar på en och samma dag. Så namnet har en
verklig bakgrund. Men idag ser man sällan eller aldrig några
huggormar här på ön. Sedan berättade Karl-Erik att han hade hört
talas om och läst att en gammal labyrint skulle finnas här på
Ormberget. Han hittade den så småningom, i närheten av den högsta
punkten på berget. Man trodde att den var bortschaktad. Vår uppgift
nu var att försöka hitta den inom ett speciellt område. Det var inte så
lätt. Till slut, efter lite hjälp, upptäckte vi den i det lilla skogsområdet
intill och mellan två klapperstensfält. Stenarna är, till viss del,
övertäckta av lavar och mossor, men man ser den ändå tydligt när
man vet att den är där. Karl-Erik sa att han hade gjort en enkel skiss
av labyrinten och kontaktat en arkeolog på Länsstyrelsen som har
hand om fornlämningar. Hon åkte ut hit till ön för att titta på den och
försöka datera den. Hon beskriver labyrinten som spiralformad och ca
4,3m i diameter. Den skulle kunna vara från ca 1200 år e.Kr. med
tanke på placeringen, ca 30 m ö.h. Men det är mest sannolikt att den
är från tiden mellan 1400 - 1800-talet. För att den ska klassas som
fornlämning måste den ha tillkommit före år 1850 och det har den
med stor säkerhet. Det innebär att vi nu har tre kända fornlämningar,
som har ett särskilt tecken, utsatta på Seskarökartan, Stort tack KarlErik för en intressant och lärorik utflykt till Ormberget.
Kerstin Snäll

Labyrint ormberget

Karl-Erik Nyström
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Kurs i rakubränning
Seskarö Konst och Hantverksförening har haft
kurs i rakubränning.
Lotta Leinonen, Maritha Eliasson och Heidi
Rönkkö var kursens ledare.
Gruppen har träffats vid 2 tillfällen. En lördag
så skapade vi alster i lera och efter att
föremålen torkat i ca 2 veckor så skröjbrändes
de i en vanlig keramikugn. Därefter
träffades vi hos Lotta och glaserade och
rakubrände föremålen.
Kursdeltagarna fick även prova på att måla i
akvarell.
Raku är en gammal japansk keramikbränning.
En enklare rakuugn byggs av tegel och
eldas med ved. Man måste komma upp till en
temperatur på ca 1000 grader. Man får
elda i 3–4 timmar innan den temperaturen
uppnås. Efter det tar man ut föremålen ur
ugnen och lägger dem i en tunna med sågspån,
tidningspapper eller hö som fattar eld
av värmen. När elden kommit igång, och man
uppnått tillräcklig rökutveckling
stänger man in föremålet med lock och då
reduceras syretillförsel. Därefter placerar
man godset i vatten för snabb avkylning.
Föremålen får ett säreget utseende då
glasyren krackelerar och blir svart i sprickor
och på oglaserade områden.
Till våren planerar Seskarö Konst och
Hantverksförening att anordna en ny kurs i
Rakubränning
Kerstin Asplund

Kransbindning och
adventsmarknad
I mitten av november samlades nio stycken
intresserade för att binda jul-kransar till
adventsmarknaden. Maud Styrefors hade gjort
några stommar. Hon använder sig av remsor
från dagstidningar. Andra hade järntråd. Övrigt
material är gran-, tall- och enris, samt band
mm. Dessa kransar är mycket uppskattade och
de går åt nästan direkt.
Till adventsmarkanden med loppis kom det ett
tiotal utställare. Det fanns handarbeten
(stickat,virkat) smycken, ljus, kambucha,
flugbindning. PRO tog blodtryck och
informerade om HLR (hjärt- och
lungräddning). Hembygdsföreningen hade
fikaförsäljning som uppskattades. Man gav sig
tid att sitta ner en stund och prata med vänner.
Adventsmarknaden var välbesökt.
Ingegärd Wennberg
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Maria Söderholm
- känslan för Seskarö

Det är en strålande höstdag i oktober på Seskarö. Jag har precis
kommit tillbaka efter en av mina långa vandringar på ön. Jag
noterar att jag har varit ute i nästan fyra timmar! Det är lätt att
omfamnas av naturens skönhet på Seskarö och då finns det inga
tider som gäller… Så har mitt senaste år på ön sett ut. Långa och
många vandringar, varvat med skidturer. Jag fick förfrågan om att
skriva och berätta om mig själv i Seskaröbladet. Jag funderade
över det… Vad skriver man om sig själv egentligen? Men så tänkte
jag att vi alla har en egen berättelse och varför inte dela med ett
axplock av den till att inspirera andra att göra detsamma i det
trevliga Seskaröbladet. Vem är jag? Jag heter Maria Söderholm
och av namnet kan ni räkna ut att jag har en hel drös av släktingar
som kommer härifrån. Men för att nämna några är det framförallt
min mamma, mormor och morfar, deras föräldrar och så vidare…
Jag själv har aldrig bott på Seskarö, men återkommer till ön varje
sommar och stannar allra helst ett par månader om möjligheten
ges. Jag brukar säga att definition av sommar, är just Seskarö. Det
är få förunnat, att ett sådant litet ställe, kan innehålla så mycket och
där man har en så intensiv dragning till varje år…

Kalifornien
Jag har haft förmånen att se mycket av världen. Det har varit allt
från storslagna naturupplevelser till intressanta möten med
människor i olika kulturer. Det speglar också mitt intresse för
äventyr och resor. Mitt största äventyr var att flytta till Kalifornien,
hösten 2007. Varma, soliga, behagliga Kalifornien och
drömmarnas stad, Los Angeles. En plats som människor från hela
världen kommer till med stora drömmar och förhoppningar… Mitt
personliga syfte till flytten var främst nyfikenhet och personlig
utveckling. Det har alltid funnits en nyfikenhet i att prova på att bo
i ett annat land under en tid. Kalifornien lockade med sitt stabila
klimat och möjligheten till utomhusaktiviteter året om. Jag tror
mycket på att när den mentala förberedelsen passar ihop med tiden,
då ska man utnyttja det och göra slag i saken för man vet inte om
det tillfället kommer igen och det var just det jag gjorde. Hösten
2007 packade jag två väskor, stängde dörren till min dåvarande
lägenhet på Södermalm i Stockholm och åkte till Los Angeles med
en intention om att stanna ett år. Då visste jag inte att det skulle bli
minst 14 år och att jag aldrig mer skulle återvända till just den
lägenheten i Stockholm. Tänk vad lite vi vet om framtiden… Jag
ser fortfarande framför mig hur min morbror Ture skakar på
huvudet åt beslutet. Han som för övrigt aldrig förstod varför jag
ens måste lämna Seskarö om somrarna och åka någon annanstans
som har sol och hav när det finns på ön…

Starta eget
Funderingarna om att starta eget kom efter ett par år i Los Angeles.
Mitt resande har alltid tagit mig bortom turiststråken. Jag har en
resefilosofi som handlar mycket om att utforska platsen jag
kommer till utifrån
en lokal invånares
perspektiv. Många
har en bild av Los
Angeles som
glamour,
Hollywoodstjärnor
och en massa
trafik. Min
verklighetsbild
handlar om en
mäktig natur, berg,
vildmark, hav,
breda långa
sandstränder och
en hälsolivsstil
som ligger i kant
vad gäller övriga
USA och faktiskt
världen. Det är
nämligen i Los
Angeles de flesta

så kallade hälsotrender och träningstrender startar. Det var utifrån
det som en affärsplan tog form. Jag började med att erbjuda
guidade dagsturer för turister som reste till Los Angeles. Jag tog
dem med på vandring uppe i bergen, guidade dem genom Los
Angeles gator dit turister inte själva hittar till, tog dem med på
cykeltur längs kusten och visade upp södra Kalifornien ur “mitt”
perspektiv. Så småningom utvecklade jag det till att skapa längre
resor till Kalifornien, allt från 7–14 dagar med tema som natur,
kultur och hälsa. Till att jag idag skapar och leder Vandringsresor
med Yoga, runt hela världen.
Åren i Los Angeles och utvecklingen mot ett entreprenörstänk har
varit en resa i sig och fortfarande är. Att jag skulle starta en egen
verksamhet baserat på mitt intresse för resor, natur och hälsa var
något jag inte hade som plan innan jag flyttade till Kalifornien´.
Men det är något med mentaliteten i Los Angeles som lyfter fram
din kreativitet och visar att allt är möjligt om man bara vågar ta
steget.
Så kom pandemin och för de flesta ställdes allt på sin spets, särskilt
om man är entreprenör och särskilt i ett land som USA där mycket
handlar om att klara sig själv - i alla lägen. Många arbeten
tvingades avbokas eller skjutas upp på obestämd tid. Landsgränser
stängdes och som så många andra branscher, drabbades
reseindustrin hårt. Det var då “kreativ lösning” skulle få en viktig
innebörd för mig. När jag som vanligt packade min väska i juni
2020 för att åka till Seskarö under sommaren, visste jag inte då att
jag faktiskt skulle komma att stanna här i över ett år!! Trots det
tuffa pandemiåret, blev det tack vare den lilla ön i Bottenviken, ett
av mina bästa äventyrsår! Jag valde att acceptera läget och istället
omvandla det och se möjligheterna. Jag fick en “fribiljett” att
stanna kvar på Seskarö och uppleva alla årstiderna, något jag inte
har gjort sedan jag var barn. Jag utforskade ön från alla vinklar
under alla 12 månaderna.

Mer landyta
Jag förundrades över skiftet och förändringen i naturen under
årstidernas gång. Så fort snön lagt ett lager, byttes vandringskängorna ut till skidorna. Jag tog mig fram på spår eller gjorde
egna i skogen. Sällan eller aldrig mötte jag någon annan i skogen
än renarna. Ibland låg de på spåret när jag kom framfarandes
genom skogen. Då reste de sig trött upp, samtidigt som de nog
tänkte, “nu kommer hon igen”… Så fort isen lagt ett stadigt lager
över havet, fick jag helt plötsligt ofantligt mycket mer landyta att
utforska. Det som slog mig då var vilken tillgång det frusna havet
ger till ytterligare landskap under vintern. Jag tog mig fram på
mina skating-skidor, till öarna, genom skogen, ut på andra sidan…
Ibland med solens strålar i ansiktet, ibland med en vind och dimma
så tät att jag inte såg en meter framför mig. Varje dag var
sannerligen ett äventyr och jag uppskattade varje stund ute i
naturen! De som vakade över mig var mina mostrar och min
morbror. De spanade ut över viken när jag begav mig iväg och
följde mina soloäventyr till dessa att jag kom hem. Kändes tryggt
att veta att de hade god koll på mig.
Under mina soloäventyr, väcktes tanken om att genomföra en
vandringsresa på Seskarö. Precis så som tanken föddes om resor i
Kalifornien under alla mina solovandringar i bergen utanför Los
Angeles. I juni i år genomförde jag tillsammans med mina kusiner,
vad vi kallar Midnattssol Expedition. Det blev ett lyckat äventyr
där 20 entusiastiska deltagare från hela Sverige fick uppleva
Seskarö och öarna runt omkring, med vandring, yoga, god mat och
härliga samtal runt elden. Sammanfattningsvis tänker jag; Det är
när vi öppnar upp för olika möjligheter som världen formuleras,
som minnen skapas, som vyn blir magisk och som äventyr kan
födas.
Maria Söderholm
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Juletid
Vintermörkret har sänkt sig över vår ö, Hela Seskarö ligger nu inbäddad i vinterskrud,
med juleljus som glittrar i många fönster En fantastisk härlig start på denna vinter och
avslutning på år 2021. Vi från Seskarö Hembygdsförening ser tillbaks på året som gått
och inser att trots restriktioner och återhållsamhet med olika evenemang så har vi ändå
haft ett händelserikt år med många aktiviteter. Vi har under våren och försommaren
haft ett fantastiskt projekt med att montera ner och forsla hit till ön timringen som ska
bli bagarstuga för oss alla. Många arbetstimmar av fantastiska ideella entusiaster har
lagts ner på de projektet. Till nästa vår och sommar fortsätter projektet med
uppbyggnad av stugan. Hoppas att många kan hjälpa till då också. Vi har också haft
roliga och historieberättande teaterföreställningar och fantastiska konserter ute i det
fria och inne på Folkets Hus. Vi ser nu fram emot 2022, ett år då vi håller tummarna
att vi ska få träffas och umgås utan återhållsamma regler. Ett år där vi ska kunna
fortsätta arbetet med att utveckla och berika vår ö på många olika sätt. Vi vill skicka
ett stort tack till alla er som hjälpt till på olika sätt under året, ni som kokat kaffe, rivit
och burit, rensat spik, krattat, målat, bakat, snickrat mm, mm Ett stort tack till alla er
som besökt de olika evenemangen som vi har arrangerat. Alla ni som på olika sätt
sponsrat vår gemensamma verksamhet.
Styrelsen för Seskarö Hembygdsförening

Oskar Lindström
-Seskarös förste store idrottsman Oskar
Lindström, Stor-Lindström, som han alltid
kallades, var stor i dubbel bemärkelse. Lång
som framgår av bilden och duktig skidåkare. Den här bilden kan dateras till den 17
januari 1920, då en budkavle startade i
Haparanda klockan 12. Drygt två timmar
senare anlände den första sträckans man
Antti Alatalo, en av landets bästa skidåkare,
till Seskarö och växlade över till Lindström
som skulle föra budkavlen vidare till
Vånafjärden (Karlsborg). På två timmar och
fyra minuter tillryggalade Oskar sträckan,
som hur man än mäter är drygt två mil. Lägg
därtill att Stor-Lindström fick åka i mörker,
då denna propagandabudkavle alltså åktes i
mitten av januari. Den var ett led i IFKföreningarnas 25-årsjubileum. På den tiden
hette idrottsföreningen på ön IFK Seskarö.
Det skrevs också om snöstorm, men fotot
talar för inte för detta. Växlingsplatsen är
förmodligen Fridhem eller Granvik, då IFK
Seskarös styrelse var knuten till
Granviksbolaget. Lindström vann tävlingar
på ön och deltog också i Haparanda. En liten
så kallad come-back gjorde han i Nikkala
drygt 15 år senare, nu tävlande för
arbetarföreningen Seskarö AIF - Atlas. StorLindströms många ättlingar på ön har intill
dessa dagar på olika sätt bidragit till att ön
haft och har ett blomstrande idrottsliv.
Karl-Erik Nyström
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Oskar Limdström och Antti Alatalo

Labyrinter på Seskarö
Karl-Erik Nyström fann en labyrint på Ormberget som han visat och berättat
om för skolbarnen.
På Tervaluoto finns också en labyrint. Av de labyrinter som finns i Sverige, ca
300 kända, ligger mer än hälften i Norrland. De anses allmänt ha en magisk
betydelse. Ofta är de belägna vid fiskeplatser. Det sägs att det ger god fångst
och vind att gå i en labyrint. Något för fiskarna på Seskarö att prova på inför
fisket. Läs mer om labyrinter på sidan 3.
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Seskarö IF:s

årsmöte den 12 september
En av konsekvenserna av den
förhoppningsvis försvinnande pandemin
är att mötesverksamheten i olika
föreningar blivit lidande. Så blev fallet
även för Seskarö IF, som drygt ett halvår
försenat kunde genomföra sitt årsmöte.
Inledningsvis hedrades två under senare
tid avlidna medlemmar med en tyst minut,
Per-Olof Lundberg och Seved Blom. 20talet medlemmar hade mött upp och kunde
ta del av en verksamhetsberättelse för
2020 som uppvisade många glädjeämnen
och visade att föreningen kunnat bedriva
aktiviteter, givetvis till allra största delen
utomhus. Tre styrelseledamöter, Tomas
Högström, Valter Innala och Karoliina
Korpioja omvaldes. Styrelsen i övrigt
består av ordföranden Annika Hautalampi,
Magnus Kauma, Elisabeth Lerdin och
Karl-Erik Nyström. Sektionerna leds av
Sofia Tulered, barn och ungdom, Rut
Österberg, boule, Magnus Kauma, fotboll
och parasport, Annika Hautalampi, motion
samt Kjell Henriksson, orientering och
skidor. Revisorerna Erland Wallgren och
Bengt-Göran Semberg omvaldes.
Årsmötet avslutades med sedvanligt fika
och de närvarande påmindes om att det
återstår knappt ett halvår till nästa
årsmöte.

Surströmming En tradition i Seskarö
IF är att man någon gång på hösten, i
september/oktober ordnar en
surströmmingsfest. Denna gång var
intresset inte direkt överväldigande, men
de som deltog fick vara med om en
väldoftande kväll. Tomas Högström och
Ingemar Sandström var ansvariga. Årets
Naturpassvinnare drogs och presenteras på
annat ställe i tidningen.
Orienteringsverksamheten Hösten
för orienterarna blev intensiv med KM för
ungdomarna och nybörjarna i Tromsö,
årsavslutning, DM-tävlingar med
glädjande SIF-framgångar och
nattorienteringar. Vid medeldistans-DM
hade SIF hela 12 deltagare på startlinjen
och våra ungdomar var framgångsrika
med Lo Karbin och Emil Tulered på 4:e
platser samt Yvette Barmosse 6:a i DM-

Sofia och Jonas Tulered, två av ledarna för undomsorienteringen i SIF, fick vid
säsongsavslutningnen motta NOF:s förtjänstmärken

klasserna. I övrigt deltog med goda
resultat Elsa och Elvis Tulered samt
Alexandra Bezerra Vikström. Ingvar
Isaksson gjorde förmodligen säsongens
bästa lopp genom att vinna klassen H 55.
Ingvar följde senare upp med DM-triumf
på natt-DM, och sammalunda gjorde Jan
Lindelöf. En etapp i Östra nattserien
arrangerades av SIF med Karl-Erik
Nyström som ansvarig banläggare. Sju
SIF-are ställde upp och allra mest gladde
Lo Karbin och Wilma Lundbäck i topp på
den kortaste banan. I totalen för Östra Natt
blev Ingvar Isaksson 2:a och Jan Lindelöf
3:a på långa respektive korta banan. Östra
Natt administreras till största delen av
SIF. Snöpulsning andra året i rad bjöd Jan
Lindelöf på när han arrangerade sin
sedvanliga óch populära nattsnurr.
Historien upprepades då de följande
helgerna även detta år hade kunnat bjuda

på helt snöfria marker. Årsavslutningen
med utdelandet av märken och KMplaketter var mycket välbesökt. Ledarna
för ungdomssatsningen hyllades, och
Sofia och Jonas Tulered fick motta
Norrbottens orienteringsförbunds
förtjänstmärken.

Naturpasset 2021 Inte heller detta är
nådde SIF upp till målet, 100 sålda
Naturpass. 86 köpte Naturpasset, i och för
sig en imponerande siffra. Vid
surströmmingsfesten drogs följande
vinnare: Alexandra Lindström, Anna
Persson, Gunnar Söderbacka, Kaj Persson,
Isak Lindström (två vinster), Terhi
Berglund, Wilma Lundbäck samt Susanna
Ruokamo. Vinnarna har fått sina
presentkort. Nästa säsong borde målet,
minst 100 paket uppnås.
Karl-Erik Nyström

Naturstigen i Tromsö
Förbättring av Naturstigen "Seskarö stiger ur havet" har pågått
under sommaren och hösten 2021. Slyröjningen har inneburit att
stigen har blivit luftigare och havsutsikten bättre. Det gamla
"fiskelägret" har tagits bort och ersatts med nya bänkar och en
grill ring. Stigen har förstärkts med några lass grus vilket
underlättar vandringen på stigen. Även QR-koderna fungerar nu
mycket bra. En del arbete återstår innan hela stigen är upprustad
Ett stort tack till alla er som på ett eller annat sätt har bidragit till
att Naturstigen fortsätter att vara ett attraktivt utflyktsmål för
öbor och besökare.
Marjatta Morin
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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

Naturens språk
Naturen talar skönhet dess uttal, tystnad dess
grammatik. Jag lyssnar med ögonen. Och som med
de flesta språk, ju större ens kännedom av
grammatiken, desto djupare ens förmåga att
uppskatta språket.
Lucia Ray

Solnedgång vid det första snöfallet, oktober, 2021

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!

Tack till alla sponsorer
vid PRO:s Julfest
den 1 dec. 2021

ABF Norr
Bellis Blommor
Candy World
Elon
Erikas Matsalar – Herrgår´n
Handlar´n, Seskarö
ICA Maxi
Ica Nära, Håkan Gard
Ingvar Lerdin
Kurt Forss
Maud Styrefors, Hantverksgruppen
hos PRO
Norrblomster
Oscar Innala
Snusgrossen
Tuula Kärkkäinen
Viktor Medström

Styrelsen för Seskarö Hembygdsförening

Efterlysning berättelse eller foto
Är det någon av våra läsare som har någon
berättelse eller foto , nytt eller gammal, från Seskarö,
som ni vill dela med er. Den kan vara ny, historisk
eller tänkvärd. Skriv ner den. Har du inte möjlighet att
skriva ner den själv eller har någon som kan hjälpa
dig med det, hör av dig till mig så skriver jag ner den.
Mitt telefonnummer är 070 5706342 eller e-post
ingegard.w@telia.com

Erika Medström ordf
Maud Videhult v ordf
Saara Innala kassör
Kerstin Johannessen sekreterare
Marjatta Morin ledamot
Ingegärd Wennberg ledamot/redaktör
Elisabeth Lerdin ledamot
Terhi Berglund ledamot
Virpi Hermansson suppleant
Ellinor Mjörnerud supplean

