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Ett nytt år som förhoppningsvis kommer att bli
bättre än 2020 i pandemiavseende. Föreningens
verksamhet har gått på sparlåga, men nu har styrelsen repat mod och planerar en del evenemang
till sommaren.

A new year has begun and hopefully a better year
than 2020 with regards to the pandemic. The
society’s activities have been few during the past
year due all the restrictions, but now the board is
planning several activities for this year.

Café Columbia 100 år
I år är det 100 år sedan Dorothea Florén öppnade
Café Columbia. Detta kommer museet och kafét
att uppmärksamma på olika sätt under Kristi Himmelfärdshelgen 15-16 maj. Där kommer föreningen
också att finnas med på något sätt.

Café Columbia
It is 100 years since Dorothea Florén returned from
the US to open a café in one of the oldest buildings
in Kisa. She introduced such novelties as brewed
coffe and the wireless radio. This will be celebrated
May 15-16.

Årsmöte
Föreningens årsmöte kommer att hållas den 29 maj.
Om det blir digitalt eller fysiskt beror de rekommendationer och restriktioner som kommer att
gälla då. Vi återkommer med kallelse.

Annual meeting
The annual meeting will be held May 29. Whether
it will be a digital or a physical meeting depends on
the recommendations and restrictions in place at
the time.

Emigrantdag
Det blir ingen Amerikavecka i år, men däremot planerar vi att arrangera en Emigrantdag, eller kanske
Emigrantdagar, i samband med Östgötadagarna den
4-5 september. Det är den tidigare Peter Cassel-dagen som får ett nytt namn och kanske ett lite annorlunda innehåll. ”Människor och idéer i rörelse” är
arbetsnamnet.

Emigrant Day
There will be no American festival this year, but we
are planning to arrange an Emigrant Day (or maybe
two days) – formerly known as the Peter Cassel Day.
The date will be September 4-5 and the working
theme is ”People and ideas in motion”. We feel it is
time to update the format and the content of this
day.

Aktuella projekt
Sällskapet har sökt ekonomiskt bidrag ffrån Region
Östergötland ör fortsatt utveckling av Den talade
duken. Vi har också tillsammans med kommunen sökt bidrag från regionen för att producera en
besökskarta över platser med anknytning till emigrationen. Med utgångspunkt från Emigrantmuseet
ska man kunna gå, cykla eller åka bil till intressanta
platser. I april vet vi om bidragen beviljas.

Current projects
We have applied for a grant from the regional authorities to continue the development of the ”The
Talking Tablecloth”. Together with Kinda municipality and the Emigrant musuem we have also applied
for a grant to produce a map of places of interest
connected to the emigration from Kinda – places to
visit on foot, by bicycle or car. In April we will know
if our applications are approved.
Through meetings on the Zoom platform we can
develop the cooperation with Swedish descendants
in the US and partners like Madrid Historical Museum, Iowa.

Medlemsavgiften för 2021
En påminnelse om att betala medlemsavgift för
2021. Den är oförändrad: 100 kr för en person
och 150 kr för en familj. Det går bra att betala via bankgiro 5832-8535 eller med Swish till
nummer 123 088 72 81. Det går också bra med
inbetalningsblankett. Kom ihåg att ange avsändare!

