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Valborg!
Äntligen kunde Seskaröborna fira Valborg igen.
Efter två års uppehåll på
grund av pandemin så slöt
byborna upp kring den stora
brasan.
Läs mer på sidan fem.

Seskarö på internet: www.seskaro.net
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Trailrun- en familjevänlig aktivitet
Seskarö Havsbad o Camping #sparkar igång” sommaren med
en familjevänlig tävling anordnad av föreningen Seskarö
Trails, den 18 juni. Även små barn kan vara med, då banorna
är från 500 m till 13 km. Fram till idag, den 5 juni, är 143
anmälda. De har säkrat 200 startplatser. Meningen är att
detta skall bli ett återkommande arrangemang
Johannes Langer, på Seskarö Havsbad och Camping, har
grundat föreningen Seskarö Trails vid årsskiftet. Idag har
föreningen 15 medlemmar, men han hoppas att de blir fler.
Han vill genom föreningen locka fler till friluftsliv och
motion på Seskarö. Han hoppas att det via medlemskap och
sponsorer blir fler som bidrar med sin kunskap och sina idéer
att utveckla föreningen så att det möjligen blir andra lopp
och evenemang, kanske skidlopp.
Johannes Langer har tagit fram leder på Seskarö med olika
sträckningar. Idag är det 37 km märkta leder, markerad med
olika färger. Dessa kan man vandra eller cykla på. Hans
vision är att det till nästa sommar finns 80 km leder på
Seskarö. Han tycker att Seskarö är fantastisk. Han planerar
att fixa 10 rastplatser, där det finns möjlighet att sitta ner och
njuta samt grilla. Han vill att fler skall upptäcka hur
fantastisk Seskarö är, vilken fin natur det är, med både
vandringsleder och utsiktspunkter. Kommunen och andra
markägare har varit mycket tillmötesgående hittills.
Nu hoppas Johannes Langer att vädret s makter är med så att
det blir en fin och trevlig premiär för Seskarö Trails
På Campingen har man gjort vissa upprustningar under våren
och bokningsläget är bra, enligt Tommy Vestring. Det
kommer tyskar, estländare, norrmän och finländare till
campingen. Speciellt från Finland har gästerna ökat.
Johannes Langer

Seskarö Båtklubb
I början av maj sattes bryggorna på plats och många båtar är
redan sjösatta. Helgen 15 - 16 maj samlades några
medlemmar och arbetade med att ta bort den gamla
sjösättningsrampen och ersätta den med en ny ramp. Med
god hjälp av vana maskinförare, Torbjörn och Bengt
Englund, kunde de gamla betongblocken tas upp och de nya
blocken läggas ut på rätt ställe. Under denna säsong kommer
två nya 10-meters bryggor att byggas i hamnen. Dessa
bryggor läggs ut nästa år och ersätter en gammal
bryggsektion. En ny grillplats har inköpts och kommer att
installeras inom kort.
Styrelsen önskar alla en trevlig båtsommar!

Morsdagsfirande
PRO vill tacka Seskarö skolans elever och ledare för de fina
vårsångerna. Den nya och vackra Seskarö-sången fick också
urpremiär på Ön då. Sången är tonsatt av Esa Rautiainen och
texten är skriven av Lasse Stenman.
Jonatan Stiglund från Haparanda kommun informerade oss
om krisberedskap. Det är viktigt att var och en av oss har
vatten, mat och värme för några dagar om något oväntat
skulle uppstå. Kommunikationen är också vid olika typer av
kriser.
I år var det Inger Segerlund och Ann-Kristin Englund som
hade bakat de goda och vackra morsdagstårtorna. Ett stort
tack!
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Ungdomsverksamheten -terminsavslutning
Ungdomsverksamheten har pågått sedan i höstas. Man har
fixat till det på Folkets Hus övervåning. Ungdomarna har
träffats på torsdagarna i två olika grupper. Elisabeth Lerdin
och Jennifer Svensson har haft hand om träffarna. Det har
bakats och spelats olika spel. Terminsavslutningen blev efter
önskemål på Seskarö Havsbad, där de kunde spela freesbee
golf och minigolf. Efteråt avslutades med en måltid i
havsbadets restaurang. Trettio ungdomar deltog och
eftermiddagen var mycket uppskattad

Öppet Hus på sågen
Stenvalls mötte seskaröborna med öppet hus lördagen den 11
juni. Folke Stenvall välkomnade besökarna och föredrog
sågens historia. Hans 92-åriga mamma var med för att
kontrollera att historien blev rätt. 1947 startade Elof Stenvall
tillsammans med sin bror ett snickeri. Man tillverkade till en
början kälkar för timmertransporter.
De senaste åren har Stenvalls startat upp sågarna i
Lövholmen, Örarna och Seskarö. Man har beslutat sig för att
starta upp ytterligare en såg i Sikfors där man en gång
startade. Man bjöd på guidade turer inom sågen och visade
hela tillverkningsprocessen. Sågen är idag helt automatiserad.
Från det att timret lastas av från lastbilarna, startar den
automatiserade och digitala världen för stocken. Vid
genomlysning beslutas det till vad stocken skall sågas till,
bräda eller planka. Mellanläggen placeras också ut med
automatik. Man visar upp en fantastisk anläggning där man
investerat ca 200 miljoner. Idag arbetar man i 1½ skift, men
planerar att till hösten gå upp i 2 skift. Det är 37 personer
anställda på Seskarösågen.
Familjen Medström grillade hamburgare och hade även hand
om fikat, som sågen bjöd besökarna på. Kön var lång.
Stenvalls är delägare i Kallax flyg. Möjlighet till att se
Seskarö från ovan med helipter erbjöds, till en kostnad 200
kronor för barn och 300 kronor för vuxna
Detta var en mycket uppskattad dag av både stora och små.

Körer i Seskarö Kyrka
Efter en två år lång pandemi som gjort att det gått att
arrangera körkonsert i kyrkan, blev det äntligen av den 12
juni. Två körer från Kalix kom under ledning av systrarna
Mari-Louise Burman och Britt-Inger Burman. Innan
konserten bjöds körerna på Seskarös berömda Laxsoppa.
Med varm o go mage åkte de till kyrkan. Där bjöd de på en
somrig och uppskattad konsert. Det var körverk från slutet av
1700-talet, sagornas värld och nutid. Konserten, som var helt
gratis, var ett samarrangemang mellan Sensus, PRO och
Seskarö Hembygdsförening.
Vi har som ni sett i en annan artikel, en ungdomsgrupp på
Seskarö. Kurt Forss, PRO:s ordförande sa att eftersom
konserten var gratis, kunde den som ville swisha eller lägga
valfri slant som gåva i burken vid utgången, till
ungdomsverksamheten på ön. Gåvan inbringade 1160 kr. En
uppskattad och värdefull gåv
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Att tälja med kniv och yxa
I syfte att skapa ett nätverk för hårdslöjdare i
Norrbotten åker jag runt till olika platser i länet och
håller en täljkurs som heter "Tälja med kniv och
yxa".
Detta i samarbete med Länshemslöjdskonsulenten
Linnea Nilsson. Den första kursen hölls i Folkets
hus på Seskarö. Kursen blev snabbt fullbokad varav
många deltagare var öbor. Efter starten på Seskarö
har vi varit i Överkalix, Luleå och Gällivare. Nästa
anhalt blir Arvidsjaur i mitten av juni.
I september kommer det hållas en uppstartsträff för
nätverket i Norrbotten här på Seskarö.
Jörgen Fält har deltagit som medhjälpare under
turnén.
Kursen går ut på att tälja i färskt trä, detta för att det
är enkelt att forma (tälja med yxa och kniv) i det
färska materialet. Allt formande sker med yxa,
kniv, bandkniv och skedkniv. Deltagarna har fått
lära sig de grundläggande teknikerna och
handgreppen för dessa verktyg.
Peter Karbin

Konstutställning
En flyttfågel från Sydeuropa har landat på Seskarö
med fyra målningar från Österrike.
Konstnären Gunnar Zätestam ställde ut sina
landskapsmålningar på Träffpunkten i samband
med PROs medlemsmöte. Gunnar har under
sommaren och hösten 2021 tagit många och långa
promenader till Saarisviken där han har målat av
den fina viken, mycket detaljrikt i olja. Han har
tillbringat många timmar på den natursköna
stranden.
Till Gunnars merit hör ett pris i porträttmåleri av
Franska Akademien i Paris 1977.
Gunnars far tjänstgjorde som lärare på Seskarö
under läsåret 1928-1929.
Vi är glada över att Gunnar är medlem i vår
förening och vi tackar honom för utställningen som
gav oss en fin bild av hans konst.
Gunnar kommer även att ställa ut sina
oljemålningar under Skärgårdsfestivalen i juli.
M Morin

Pub-kväll Valborgsmässoafton
Under pandemin har det varit få arrangemang på
Folkets Hus. Efterfrågan kom när alla restriktioner
upphörde. PRO har en trivselgrupp, som försöker
anordna aktiviteter. I ett samarrangemang med
Seskarö Hembygdsförening anordnades en pub
kväll för medlemmar i PRO och
Hembygdsföreningen på valborgsmässoafton. För
musiken stod Seskarös eget nybildade musikgäng,
Kass1Bandet med Kjell Morin. Publiken kom efter
att ha grillat sina korvar. Kjell Morin framförde
egna humoristiska livsbetraktelser under musik och
varvades med att Kass1Bandet spelade upp till
dans.Kvällen var lyckad. Kommentarer samma
kväll och dagarna efteråt var att man dansat så att
man hade ont i fötterna
IW
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VALBORGSMÄSSOFIRANDET 2022
Efter två års pandemiuppehåll kunde Seskarö IF äntligen ge
klartecken för att det åter skulle bli ett traditionellt
valborgsfirande på idrottsplatsen. Vi arrangörer var spända
och kanske lite oroliga – skulle Seskaröborna och stugfolket
återkomma? Eventuella farhågor kom på skam. Kanske
rekord i antalet besökare trodde vi som varit med en längre
tid. Själva planerandet tog nog avstamp i dessa farhågor.
Mycket snö och sen vår kanske skulle spela in.
Men snart fanns en blivande majbrasa på plats och vår
”eldmästare” Tomas Högström kunde konstatera att det som
skulle eldas upp inte var gammalt bråte (vilket hänt tidigare)
utan ris och torrt och obehandlat trä. Brasan tändes och allt
var som förr.
Skidsektionen kunde dela ut årets KM-medaljer och
skidmärken. Sex av SIF:s ungdomar som under säsongen
tävlat i skidorientering, (föreningens gamla paradgren)
belönades med fina minnesplaketter. Ungdomarna var:
Yvette Barmosse, Lo Karbin, Alexandra Lindström, Vilma
Lundbäck samt Elsa och Emil Tulered.
Tore Svedlund, f.d. ordförande och aktiv i föreningen sedan
början av 70-talet och medlem (som 13-åring) av SIF:s allra
första orienteringssektion 1975, fick motta bevis att han
utsetts till hedersmedlem.
Förtjänta medlemmar fick motta föreningens standar.
Ordföranden Annika Hautalampi fick sällskap av Valter
Innala, Magnus Lundbäck, Jan Lindström, Esbjörn Nyström,
Johan Tulered och Maud Videhult.
Arrangerande SIF är alltså glatt överraskad över att så många
kom och föreföll att trivas, och vi ser det som en önskan att
föra valborgsmässotraditionen på idrottsplatsen vidare. Tips
inför framtiden mottas tacksamt.
SIF:s styrelse/ Karl-Erik Nyström

Nyblivne hedersmedlemmen Tore Svedlund flankerad av
ordföranden Annika Hautalampi och K-E Nyström.

SIF:s unga skidorienterare 2022 belönades. Från vänster
Emil och Elsa Tulered, Vilma Lundbäck, Yvette Barmosse, Lo
Karbin och Alexandra Lindström. I bakgrunden Kjell
Henriksson och Johan Tulered

Nyinflyttad på Seskarö
Jag heter Mario och jag är 14 år. Jag har nyss flyttat till
Seskarö. Jag har bott 4 år i Sverige. Jag är född i El Salvador
och bodde mina första 9 år i huvudstaden San Salvador. I San
Salvador är det mycket trafik, där slänger man skräp på
gatan, det är mycket luftföroreningar men det finns fina
badstränder där man kan bada och surfa. Här känns luften
bra, det är tyst, det är rent. Här trivs jag bra. Jag längtar efter
att få uppleva sommaren på Seskarö.

Mario med sina Seskarö kompisar Assar, Noa , Pietu och Isak
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IDROTTSFÖRENINGENS VERKSAMHET
I dessa dagar då det nästan framstår som om Seskarö skulle ha
legat och ligger i ett idrottsligt vakuum kan det vara på sin
plats att berätta att Seskarö IF har existerat i över 50 år och
arrangerat idrottstävlingar med som mest 700 deltagare. Där
har OS- och VM-mästare (före detta och blivande) deltagit.
Och före SIF fanns på Seskarö organiserad idrottsverksamhet
alltsedan början av 1900-talet.
Vad har hänt nu och händer här framöver?
Orientering
SIF:s orienteringsverksamhet är i gång, och när detta läses har
fem träningstillfällen för barn, ungdomar och nybörjare
genomförts, likaså fem motionsorienteringar, som lockar inte
bara närboende utan det kommer deltagare längre ifrån, t ex
Luleå. Vid dessa motionstävlingar nyttjas det nyanskaffade
tidtagningssystemet, som också ger mellantider. Naturpasset,
den idealiska motionsformen, som SIF arrangerat i över 40 år
ligger ute hela sommaren. 40 kontroller är utspridda över hela
ön. I år är vissa delar av terrängen ganska risig, då omfattande
skogsgallringar skedde förra hösten. Vi har beaktat detta och
försökt undvika de besvärligaste ställena. Några av våra
medlemmar, gamla som unga, har också deltagit i tävlingar ute
i länet, bland annat i Jokkmokk.
Fotboll
Redan den 11 juni spelades de första seriematcherna för
ungdomarna, och premiären skedde på vår fina gräsplan. I
fortsättningen kommer lagen att mötas på andra orter. Det
innebär att vårt SIF-lag kommer att åka omkring för att få
spela matcher.
Man spelar 7-manna (och 7 kvinno-)fotboll. Ledare är
Veronika Nymo och Patrik Kauma.

SESKARÖ IF:s ÅRSMÖTE
Åtskilligt försenat kunde Seskarö IF hålla sitt årsmöte. Som
andra föreningar har också SIF drabbats av de pandemiregler
som gällt. Men föreningen har ändå kunnat ha en ganska så stor
verksamhet.
Mötet inleddes av ordföranden Annika Hautalampi. Först
iakttogs en tyst minut för en av föreningens äldsta och mest
aktiva medlemmar, Karin Innala som strax före årsmötet
avlidit. Till mötesordförande valdes Karl-Erik Nyström.
Av verksamhetsberättelsen framgick att SIF trots pandemin
kunnat bedriva utomhussporterna orientering och skidåkning
med stor anslutning. SIF:s parasportåkare Sebastian WestinViippola vann Världscupen i Sankt-Moritz, och hans vackra
och originella segrarpris kan nu beskådas i klubblokalen.
Orienterarna kan se tillbaka på en på många sätt framgångsrik
säsong med omfattande ungdomsverksamhet, regelbundna
motionsorienteringar, Naturpasset och arrangemang av Östra
Nattserien och KM. Likaså regelbundet har träningsverksamhet
för skidåkning skett.
Glädjande var att två av SIF:s ledare, kassören Tomas
Högström och ungdomsledaren Kjell Henriksson belönades av
Haparanda kommun med varsitt stipendium. Föreningen har en
stabil ekonomi och styrelsen ser med tillförsikt framtiden an, då
pandemin förhoppningsvis nu är historia.
Styrelsen har följande sammansättning: Annika Hautalampi
(ordförande), Tomas Högström (kassör) samt Valter Innala,
Magnus Kauma, Karolina Korpioja, Elisabeth Lerdin och KarlErik Nyström. Styrelsesuppleanter valdes för ett år: Sofia och
Jonas Tulered. Revisorerna Erland Vallgren och Bengt-Göran
Semberg omvaldes.
Sektionerna fick följande sammansättning.
Barn- och ungdomssektionen: Elisabeth Lerdin (ordförande)
samt Karolina Korpioja.
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Boule
Efter en lång vintersäsong kan SIF:s boulespelare nu spela
utomhus på den nybyggda anläggningen på idrottsplatsen. Den
alltså som på grund av pandemin ännu inte använts så mycket.
Från sektionen är man angelägen om att informera att man vill
få in fler i verksamheten, som just nu engagerar 10-talet
utövare. Det finns klot att låna för dem som saknar sådana.
Förutom själva spänningen betonar man den fina sociala
samvaron som innehåller en obligatorisk fikapaus. Tisdagar
och torsdagar och klockslaget 14.00 är det som gäller.
Idrottscafé
I sommar, i juli månad, vill SIF ge våra idrottare, gamla som
unga en möjlighet att träffas under enkla former. Det är
förresten inte bara ”våra” idrottare utan alla sportintresserade
som vill träffa gamla vänner och eventuellt göra nya
bekantskaper som ska komma. Vi hoppas att brottare,
bandyspelare, fotbollsspelare, orienterare, skidåkare,
boulespelare, boxare och hockeyspelare (från SAIF-tiden)
kommer. Och inte minst att några av våra damspelare från 80talet dyker upp. Även gamla handbolls- och basketspelare och
friidrottare är givetvis välkomna. Och är någon kategori inte
uppräknad är också representanter för denna lika välkomna.
Information om tid och plats kommer att ges via de sociala
medierna som vi tror att de flesta med anknytning till Seskarö
nyttjar.
Välkomna alltså!
Seskarö IF/ skribent Karl-Erik Nyström

Boule: Ulf Nordström (ordförande) samt Rut Österberg och
Karin Nordström.
Fotboll: Magus Kauma (ordförande) och Patrik Kauma.
Motion: Valter Innala (ordförande) och Annika Hautalampi.
Orientering: Esbjörn Nyström (ordförande) samt Kjell
Henriksson, Ingvar Isaksson, Jan Lindelöf, Jan Lindström, Lars
Lundkvist, Karl-Erik Nyström, Ingemar Sandström, Håkan
Tholerud och Sofia Tulered.
Parasport: Magnus Kauma (ordförande) samt Annika
Hautalampi.
Skidåkning: Jonas Tulered (ordförande) samt Kjell Henriksson,
Ingvar Isaksson, Johan Tulered och Sofia Tulered.
Årsmötet avslutades på sedvanligt sätt med fika

Seskarö IF:s parabobåkare Sebastian Westin-Viippola.
Ovan Sebastians förstapris från Världscupen i St.MoritzCelerina som finns i SIF:s klubblokal.
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Peter Karbin- ta i trä
På Sveriges nationaldag uppmärksammades Peter karbin med
Kulturstipendium
”Ta i trä – och mycket av den varan finns som bekant i Seskarö. Lika
vanlig som tallen i sandig jord är inte Peter Karbins förmåga att snida
nämnda trä – från stock till kåsa och skulptur, konstfärdigt med flinka
fingrar. En stamgäst som bokstavligen karvat ut en vinnande nisch, väl
värd ett kulturstipendium.” Detta är motiveringen till Peters
kulturstipendium
Peter uppger att han blev förvånad då han skulle tilldelas stipendiet,
men samtidigt även roligt att få ta emot det vid en högtidlig ceremoni.
Peter berättar att han redan som liten började tälja. När han var 20 år
började han Vindelns Folkhögskola, skulptur och slöjd linjen.
Efter det har han deltagit i olika projekt, även pedagogiska inom
barnkultur. Han har även haft uppdrag i is och trä. Han egna företag
Träkraft har från början varit ett renodlat byggföretag, men han håller
på att ändra inriktningen till slöjd. Han har haft kurser i att tälja med
kniv och yxa runt om i Norrbotten (se annan artikel)
Vi gratulerar Peter till kulturstipendiet.
Peter Karbin

Besök av barn från Ukraina
Under en förmiddag i början av juni fick vi på Seskarö skola besök av
ett tjugotal ukrainska elever och några medföljande vuxna. Det var vår
före detta kollega Anki Englund som anordnade utflykten för att visa
dem vår fina ö och skola. Första stoppet var Tromsöviken där de
spelade minigolf och fikade på Seskarö Havsbad och camping. Nästa
stopp var hos oss på Seskarö skola där de fick träffa våra elever och gå
en rundvandring i skolan. Av förståeliga skäl har de inte hunnit lära
sig så mycket svenska ännu, men det fungerade bra ändå. Fotboll,
basket och lekar kunde genomföras och förena trots viss
språkförbistring. Efter lunchen, som intogs i matsalen, avslutades
besöket med att eleverna sjöng för varandra ute på skolgården. Våra
elever sjöng Seskarösången och de ukrainska eleverna svarade med en
vacker sång på sitt språk. Anki berättade att utflykten till vår ö var
mycket uppskattad av både elever, deras föräldrar och lärare. Även vi
på skolan är glada över besöket och hälsar dem hjärtligt välkomna
åter.
Kerstin Snäll

Ett tjugotal Ukrainska elever besökte Seskarö
skola.

7

Seskaröbladet juni NR 02 / 22

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!

Stöd Seskarö
Hembygdsförening!
Bli medlem!
Endast 200 kronor/år
Medlemmar utanför
Seskarö 260 kr
(pga portokostnad)

BG 664-6855

Öppettider!
Idrottshallen och gymmet
alla dagar
06.00-22.00
övrig tid stängt

Sommar på Seskarö
Så är den äntligen här igen. De som vi väntar och
drömmer om under den mörka tiden av året. Sommar på
Seskarö. I sommar får Hembygdsföreningen äntligen
återigen bjuda in er på olika evenemang där vi kan träffas
och mötas. Förra veckan avslutades med en underbar
konsert i vår fina kyrka av en stor kör från Kalix. En bra
inledning på sommaren med vackra sommarsånger.
Midsommarfirandet kommer i år som många år tidigare att
ske utanför Folkets Hus. Norrbottensteatern kommer hit
och har en föreställning i juli med POP Kvinnor andra
sommaren. Skärgårdsfestivalen kommer att ge oss alla
tillfällen till träffar och möten på de olika arrangemang
runt den. Vi från Hembygdsföreningen vill önska er alla
en riktigt skön och fin sommar med förhoppning om att vi
kommer att ses någonstans runt vår fina sommarö.
Sommarhälsning till er alla / Seskarö Hembygdsförening

Seskarö
Hembygdsförening har haft årsmöte
Seskarö hembygdsförening har haft årsmöte den 27 april i
Lilla Salen på Folkets Hus.
Det var trevligt att så många kom. Styrelsen fick nya
ledamöter, då Saara Innala och Virpi Hermansson valt att
avgå. Saara efter att ha varit kassör i drygt 20 år. Mötet
beslutade att lämna medlemsavgiften oförändrad, 200 kr /
år och medlem. Valen av ledamöter till styrelsen gick
enligt valberedningens förslag. Se faktaruta sista sidan
vilka som ingår nya styrelsen. Efter avslutade val tackade
den nya ordföranden Kenta Alanentalo för förtroendet.
Han fick göra en rivstart genom att avtacka Saara och
Virpi för deras arbete i styrelsen och för föreningen

Styrelsen Seskarö
Hembygdsförening
Kent Alanentalo, ordf
Erika Medström, v ordf
Terhi Berglund, kassör
Kerstin Snäll, sekreterare
Maud Videhult, ledamot
Marjatta Morin, ledamot
Ingegärd Wennberg, ledamot/redaktör
Elisabeth Lerdin, ledamot
Elinor Mjörnerud, suppleant
Christian Risto- Andersson, suppleant

