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Så har då restriktionerna lyfts och vi kan börja
återgår till att anordna aktiviteter och ses fysiskt
istället för digitalt. Styrelsen har därför börjat
planera för framtiden

After two years the restrictions have now been
lifted in Sweden and it is once again possible to
arrange activities and meet physically instead of
digitally.

Amerikaveckan blir Kulturfestivalen
Planeringen för ett evenemang sommaren 2023
har inletts. Datumen är bestämda till 27-30 juli, så
notera redan nu detta i almanackan. Amerikaveckan
har arrangerats i många år och vi har känt att det är
dags att tänka lite nytt. Även om emigrationen inte
kommer att försvinna ur programmet så vill vi bredda innehållet. Därför byter Amerikaveckan namn
till ”Kulturfestivalen i Kinda och Ydre - människor
och idéer i rörelse”. När vi riktar oss till målgruppen
i USA behåller vi dock namnet American Festival.

The American Festival 2023
The planning for a new American festival in 2023
has begun. The dates have been decided to July 2730. So, please note that in your diary and spread the
word. We love to welcome visitors from overseas!
The festival has now been arranged for a good
number of years and we feel it is time to rethink the
program a bit. Of course, there will still be a focus
on the emigration from Sweden to North America,
but we want to broaden the outlook to modern day
migration as well. So it will be a cultural festival
with the subtheme ”People and ideas in motion”.

Ungdomsutbytet
med Fairfield, Iowa kommer nu att återupptas. Två
svenska ungdomar reser till USA i sommar och
planen är att de också ska besöka Waconia i
Minnesota där Andrew Peterson slog sig ner. Nästa
sommar kommer två ungdomar från Fairfield hit.
En ny utställning
planeras på Emigrantmuseet till våren/sommaren.
Den ska handla om Swede Home Chicago: Wallins
Svenska Records, en musikaffär och ett skivmärke
som startades av torparen Gustaf Waldemar Wallin
från Bohuslän. Mellan 1923 och 1927 gav han ut
28 stenkakor med inspelningar av svensk musik av
svenska och amerikanska artister. Det kommer att
gå att lyssna på dessa inspelningar i museet.
Medlemsavgiften för 2022
En påminnelse om att bdet är hög tid att betala
medlemsavgiften för 2022 om du inte redan gjort
det. 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
naturligtvis också bra med inbetalningsblankett.
Kom ihåg att ange avsändare!
Årsmöte
blir det preliminärt den 22 maj. Kallelse med
närmare uppgifter kommer så småningom.
Styrelsen önskar alla en skön vårvinter!

Youth Exchange
The youth exchange program with Fairfield, Iowa,
will start again. In the summer of 2022 we will send
to young Swedes to the US. The will visit both
Fairfield and Waconia, Minnesota where Andrew
Peterson from Ydre settled. And in the summer of
2023 two young people from Fairfield will come to
Sweden to participate in the American Festival.
A new exhibition
is planned in the Emigrant museum in Kisa this
Spring. It´s about Swede Home Chicago: The
Wallin’s Svenska Records, the first record label founded by a Nordic immigrant to the United States.
Gustaf Waldemar Wallin, a former crofter from
Sweden’s western coast, owned a music shop in
Chicago and launched Wallin’s Svenska Records,
issuing 28 ten-inch shellac discs (56 tracks) from
1923 to 1927. It will be possible to listen to these
recordnings in the museum.
Annual meeting
Our annual meeting will be held May 22nd.
The Board wishes you all a pleasant Springtime!

