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On May 22 the Society held its annual meeting
at Café Columbia in Kisa. After the usual deliberations we enjoyed a delicious pasta salad with
smoked and pickled meats. Jan Hermelin from the
Andrew Peterson Society in Ydre recounted the
story about Andrew Peterson.

Den 22 maj höll sällskapet årsmöte på Café
Columbia. Efter sedvanliga förhandlingar bjöds
det på en utsökt pastasallad med rökt och gravat
kött och till kaffet berättade Jan Hermelin om Andrew Peterson och Andrew Petersonsällskapet.
Nygammal styrelse
Styrelsen för Peter Casselsällskapet består efter årsmötet av Jan Hultman, ordförande, Ann Johansson,
kassör, Cecilia Sagrén, sekreterare samt ledamöterna
Karin Asmus, Lars-Magnus Cassel, Marita Forsman,
Sahira Matar och Ann-Louise Södersten. Kinda
kommun har också en adjungerad ledamot.

New board elected
The board of The Sweish Peter Cassel Society
consists of Jan Hultman, chair, Ann Johansson,
treasurer, Cecilia Sagrén, secretary and members
Karin Asmus, Lars-Magnus Cassel, Marita Forsman,
Sahira Matar and Ann-Louise Södersten. Kinda
municipality has a co-opted member.

Ungdomsutbytet
Efter ett ofrivilligt pandemiuppehåll genomförs nu
åter ungdomsutbytet med Fairfield, Iowa. I slutet
av juni-början av juli reser Malin Hoffstedt från
Kinda och David Kronström till USA och besöker
även och Waconia, Minnesota där Andrew Peterson
bosatte sig. I höst kommer vi att få ta del av deras
upplevelser och intryck. Nästa sommar, lagom till
Kulturfestival Amerikadagarna i Kinda-Ydre 27-30
juli, kommer två ungdomar från Fairfield hit.
En ny tillfällig utställning
I sommar visas utställningen
Swede Home Chicago: Wallin’s
Svenska Records på Emigrantmuseet. Gustaf Waldemar Wallin
från Bohuslän öppnade en musikaffär och startade ett skivmärke i Chicago. Åren 1923-27
gav han ut 28 stenkakor med
56 inspelningar med musik av
svensk-amerikanska artister.
Det kommer att gå att lyssna
på en del av dessa inspelningar i museet. Missa inte det!

Youth Exchange
After an involuntary pandemic interruption the
youth exchange program with Fairfield, Iowa will
now recommence. In late June Malin Hoffstedt from
Kinda and David Kronström from Ydre will travel to
the US where they will visit both Fairfield and
Waconia, Minnesota, where Andrew Peterson
settled. Next Summer two young people from
Fairfield will visit Sweden and participate in the
American Festival July 27-30.
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Medlemsavgiften för 2022
Ännu en påminnelse om att betala medlemsavgiften för 2022 om du inte redan gjort
det. 100 kr för en person och 150 kr för en familj.
Bankgiro 5832-8535 eller Swish 123 088 72 81. Ange
avsändare!
Styrelsen önskar alla en skön sommar!

The temporary exhibition
at the Emigrant museum in Kisa this
Summer is called Swede Home Chicago: The Wallin’s Svenska Records.
Gustaf Waldemar Wallin, a former
crofter from Sweden’s western coast,
owned a music shop in Chicago and
launched Wallin’s Svenska Records, the
first record label founded by a Nordic
immigrant to the United States. Between
1923 and 1927 he recorded 56 tracks with
Swedish-American artists and issued 28
ten-inch shellac discs. The exhibition is
available in both Swedish and English and
it will be possible to listen to some of these
recordnings in connection with the exhibition.
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The Board wishes everyone a pleasant Summer!

