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Restriktionerna har börjat lättas och vi kan 
förhoppningsvis se fram emot en sommar med 
större rörlighet och möjligheter till efterlängtade 
fysiska möten.

Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls digitalt den 29 maj. 
En delvis ny styrelse valdes och den består nu av
Jan Hultman, ordförande
Britt Stenman, vice ordförande
Ann Johansson, kassör
Cecilia Sagrén, sekreterare
Karin Asmus
Lena Axelsson, adjungerad från Kinda kommun
Gunnel Asp
Mita Forsman
Sahira Matar

Ett särskilt välkommen till Sahira som är ny i 
styrelsen!

Människor och idéer i rörelse 
En eftermiddag om emigration och migration 
den 4 september, i samband med Östgötadagarna, 
i kvarteret Vråken och på museet kl 13-16. Den 
tidigare Peter Cassel-dagen får ett nytt namn och ett 
lite annorlunda innehåll. Programmet håller på att 
ta form, men vi vet redan nu att det blir föredrag, 
berättelser, utställningar, mat, musikunderhållning, 
guidning i museet och säkert en hel del annat. 
Detaljerat program kommer på hemsidan, 
facebooksidan och affischer när det närmar sig, 
men boka in dagen i almanackan redan nu!

Karta med anknytning till emigrationen 
Vi fick tyvärr inga bidrag från Region Östergöt-
land för fortsatt utveckling av Den talade duken 
eller för produktion av en besökskarta över platser 
med anknytning till emigrationen. Men arbetet går 
vidare utan bidrag och en besökskarta med förslag 
på promenadslingor i Kisa, där man besöker platser 
med anknytning till emigrationen, är under produk-
tion och förhoppningsvis klar i slutet av juni. Den 
kommer att finnas på museet och på Turistbyrån.

Styrelsen önskar alla en skön sommar!
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The authorities have started to lift the corona 
restrictions and we are looking forward to a 
Summer with possibilities to move around more 
freely and  to meet our near and dear ones again.

Annual meeting
The annual meeting was held digitally on May 29. A 
new board was eleceted and the memebers are 
Jan Hultman, chair
Britt Stenman, vice chair
Ann Johansson, treasurer
Cecilia Sagrén, secretary
Karin Asmus
Lena Axelsson, representative of Kinda municipality
Gunnel Asp
Mita Forsman
Sahira Matar

A special welcome to Sahira who is new on the 
board!

People and ideas in motion
An afternoon  about emigration and migration on 
September 4th in Kisa. We are currently working 
on the program, but we already know that there will 
be lectures, exhibits, music, food, guided tours of 
the museum and more. A detailed program will be 
published on our website and Facebook page.

Current projects
Unforutnately we did not get the grants from the 
regional authorities that we applied for to continue 
the development of the ”The Talking Tablecloth” 
and a map of places of interest connected to the 
emigration from Kinda. The work on both these 
projects continues in spite of this, and at the 
moment we are working on a map of different walks 
in Kisa that will be ready in late June.

The board wishes everyone a relaxed Summer!


