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Emigrantkväll den 28 november
Vi önskar alla våra medlemmar varmt välkomna till Peter Casselsällskapets Emigrantkväll på
Café Columbia onsdagen den 28 november. Under kvällen vill vi framföra vårt stora tack till
de eldsjälar som bidragit med inspelningar och översättningar av material till Den Talande
Duken.
Klockan 18 börjar vi kvällen med välkomnande mingel.
Moa Hoffstedt, som deltar i ungdomsutbytet med Fairfield i Iowa, berättar sedan om sin
vistelse i USA sommaren 2018.
Efter en kort information om det fortsatta arbetet med Den Talande Duken och presentation
av personer/händelser som duken berättar om, riktar vi ett varmt tack till alla som bidragit
till detta historiska dokument.
Kvällen avslutas med att Gudrid Hansen och Fredrik Johansson i ord och ton låter oss möta
Café Columbias grundare, emigranten, återvändaren och entreprenören Dorothea Florén.

Den Talande Duken
Peter Casselsällskapet har ansökt om ett bidrag från Riksantikvarieämbetet för det fortsatta
arbetet med Duken, etapp 2. Glädjande nog beviljades vår ansökan!

Museet/caféet
Arbetet med moderniseringen av Kisa Emigrantmuseum tar av olika skäl längre tid än
beräknat och muséet kommer att vara stängt under vintern. Men ha tålamod, på Peter
Casseldagen den 20 juli 2019 ska det ”nygamla” muséet stå klart för invigning!
Café Columbia har ett tag levt under en oviss framtid, eftersom intresset för att ta över
arrendet har varit svagt. När Dorotea Florén återvände till Sverige efter 18 år i Amerika, slog
hon sig ner i Kisa. Hon flyttade in i det gamla huset Kulla och där, i Apotekare Sundius forna
emigrantbyrå, startade hon sitt Café Columbia. Det blev en välbesökt mötesplats i trakten
och med undantag för några år på 1970-talet har det serverats kaffe här sedan 1921.
Muséet, caféet och Kinda hör ihop och Peter Casselsällskapet vill verka för att detta kulturarv
ska bestå!

Släktforskardagar i Växjö
Peter Casselsällskapet deltog vid släktforskardagarna i Växjö i början av september. Årets
tema var Emigration. Evenemanget var mycket välbesökt av släktforskare från hela Sverige
och Den Talande Duken väckte stort intresse. Många ville lyssna till dukens berättelser om
emigrationens människoöden och det kom också in önskemål om framtida bokningar. En
höjdpunkt under dagarna var när vi fick äran att träffa Bengt Sundius med fru Kerstin. Bengt
är en livs levande ättling till Carl-Gustav Sundius, den agiterande apotekaren som inspirerade
Peter Cassel till att utvandra till ”Frihetens land”.

Amerikaveckan 2019
Invigningen av Amerikaveckan år 2019 kommer att äga rum den 19 juli. Peter Casseldagen
firas lördagen den 20 juli. Dagen inleds i Vråken med fanborg, tal, uppträdande, musik och
högtidlig invigning av det nyrenoverade muséet. På eftermiddagen flyttar firandet till
Hembygdsgården, med hjälp av spektakulära fordon för den som så önskar. Det kommer att
bli en både en högtidlig och folkligt festlig dag.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2019 är densamma som tidigare: 100 kr för enskild medlem och 50
kronor för varje efterföljande familjemedlem. Den betalas in till Bankgiro: 5832-8535. Och
du, kom ihåg att ange avsändare! Om du är nytillkommen medlem, är vi tacksamma om du
skriver ”ny medlem” som meddelande. Du kan också använda Swish nr: 1230887281 ange
även då ”ny medlem” i meddelanderutan i swishappen.

Varmt välkommen till Emigrantkvällen!
Och därefter önskar vi er alla en riktigt

God Jul

och

Gott Nytt År!

Med hälsningar från
Britt Stenman och Maria Lindgren

