Medlemsbrev 1 2019
Nu laddar vi återigen upp för en händelserik Amerikavecka och en trevlig Peter Casseldag. I
år är det jubileum, det har gått 40 år sedan den första Peter Casseldagen firades. Redan
1979 var det en folklig och festlig dag och vi som arrangerar dagen: Peter Casselsällskapet,
Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening och Logen Filbyter Vasaorden, planerar för att det ska
bli så också i år. Det blir en hel del nyheter. Förmiddagens program genomförs i kvarteret
Vråken och liksom tidigare år kommer Amerikanska Ambassaden att vara representerad.
Landshövding Karl Fredrik Graf håller högtidstalet och Kisa Emigrantmuséum återinvigs efter
att ha varit stängt för restaurering. Där kommer det också att vara guidningar under
eftermiddagen.
På eftermiddagen fortsätter det officiella firandet uppe på Kisa-Västra Eneby Hembygdsgård.
Där underhåller bland andra Varietésällskapet Karneval. Ett mer detaljerat program för
dagen kan du läsa på vår hemsida: www.petercasselsallskapet.se och på Kinda kommuns
evenemangstips.
Redan den 24 april kan man få lite försmak av Amerikaveckan. Då arrangerar Peter
Casselsällskapet en författarkväll på biblioteket i Kisa. Ola Larsmo kommer och berättar om
den historiska bakgrunden till romanen Swede Hollow. Varmt välkommen till en intressant
kväll!
Café Columbia har fått en lätt ansiktslyftning och öppnar i ny regi i maj. Återigen kommer det
glada plinget från dörrklockan att höras, och den välkomnande doften av kaffe/te och doften
av härligt nybakt ”fikabröd” strömma emot besökaren. Den Talande Duken med berättelser,
fakta, bilder och musik kommer också åter att ligga på ett cafébord och utgöra muséets
”förlängda arm”.
Ungdomsutbytet med Fairfield fortsätter och i år kommer två amerikanska stipendiater till
Kinda och Ydre. På Peter Casseldagen berättar Moa Hoffstedt och Daniel Andersson om sina
spännande upplevelser under förra sommarens resa till USA och de amerikanska
ungdomarna berättar om sina första intryck av Sverige. En av dagarna under Amerikaveckan
är Peter Casselsällskapet värdar för ungdomarna och vi planerar för en utflykt i våra vackra
omgivningar.
Svenska Peter Casselsällskapet har med stor tacksamhet mottagit en donation från makarna
Kurt och Margit Rodin. De var båda delaktiga i att grunda Sällskapet 1979 och var båda
mycket aktivt engagerade i att bevara det kulturhistoriska arvet med anknytning till

emigrationen från Kindabygden. Peter Casselsällskapet tackar även varmt familjerna
Proeshholdt och Check för en donation till minne av Kurt och Margit Rodin.

Årsmötet hålls den 19 maj på Liljeholmens Folkhögskola och inbjudan bifogas här.
Medlemsavgiften är som tidigare: 100 kr för en person och 150 kr för en familj. Det går bra
att betala via hemsidan www.petercasselsallskapet.se  bankgiro 5832-8535, eller med Swish
till nummer: 1230887281. Eller också med den inbetalningsblankett som kommer brevledes.

Peter Casselsällskapet tackar Studieförbundet Bilda och Kinda Ydre Sparbank som båda har
bidragit till möjligheten att genomföra ovanstående program genom generös ekonomisk
sponsoring.

