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Ännu ett år går mot sitt slut, ett år då livet mer 
eller mindre har återgått till något som liknar det 
normala efter pandemin. För sällskapet har det 
inneburit att vi har kunnat genomföra ungdomsut-
byte och påbörjat planeringen för Amerikadagarna 
2023.

Ungdomsutbytet
Efter några års försening (de skulle ha rest 2020) 
kunde äntligen Malin Hoffstedt från Kinda och 
David Kronström från Ydre besöka Fairfield, Iowa 
och Carver County, Minnesota i juni månad. Nu 
laddar vi för att ta emot två amerikanska ungdomar i 
samband med Amerikadagarna 2023.

Kulturfestival Amerika-
dagarna i Kinda-Ydre
är det nya namnet på de 
tidigare Amerikadagar-
na som har genomförts 
vartannat år sedan 2009. 
Den 27-30 juli 2023 är 
det dags och programpla-
neringen är i full gång. 
Notera datumen i alma-
nackan! Namnändringen är ett tecken på att vi gör 
en omstart med en lite ny inriktning. Vi vill bredda 
synfältet och satsa på mångfald, mångkultur och 
dagens migration, utan att för den skulle tappa bort 
emigrationen till Nordamerika. Det blir inte heller 
en hel veckas program, utan vi begränsar oss till fyra 
välfyllda dagar med invigning på Vråken i Kisa och 
avslutning i Ydre. Fredagen blir Peter Cassel-dagen.
Titta in på www.ydre.se/destinationydre och klicka 
på Kulturfestival Amerikadagarna 2023. Amerika-
dagarna finns också på facebook.

Medlemsavgift
Det är dags att tänka på att betala in medlemsavgif-
ten för 2023. 100:-/person och 150:-/familj. Bankgiro 
5832-8535 eller Swish 123 088 7281. Glöm inte att 
ange namn och medlemsavgift 2023.

Alla medlemmar tillönskas 

God Jul & Gott Nytt År

Yet another year is drawing to a close, a year when 
things slowly returned to som kind of normality 
after the pandemic. The Peter Cassel Society was 
finally able to send two young people to Iowa and 
Minnesota and to start the preparations for The 
American Festival 2023 together with The Andrew 
Peterson Society.

Youth Exchange
With a delay of two years (they should have travelled 
in 2020) Malin Hoffestedt from Kinda and David 
Kronström from Ydre were finally able to visit Fair-
field, Iowa and Carver County, Minnesota in June. 
Now we are preparing to receive two young people 

in connection with The 
Americn Festival 2023.

The American Festival
has beeen arranged in 
Kinda and Ydre every 
other year since 2009. 
Because of the pandemic 
it was not possiblen in 
2021, but in 2023 it is 
time again. The dates are 

July 27-30. The planning is in progress and this year 
we are making some changes, focusing also on mul-
ticulture, diveristy and today´s migration – of course 
without losing sight of the emigration from Sweden 
to North America. This time it won´t be a whole 
week of activities, but instead four days, starting with 
the inauguration i Kisa and final in Ydre. Please note 
the dates in your calendar and check out the website 
www.ydre.se/destinationydre and click on Kulturfes-
tival Amerikadagarna 2023 for more detailed infor-
mation as we get closer to the Julys dates. You can 
also follow us on facebook/Amerikaveckan

We wish you all 

Happy Holidays
and hope to see you in July!


