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Hösten är här och restriktionerna har släppt.
Äntligen kan vi ses igen och komma igång med
aktiviteter.

Fall is here and the restrictions have at last been
lifted. Finally we can meet again and resume our
activities.

Människor och idéer i rörelse
Den 4 september genomförde vi tillsammans med
Emigrantmuseet en dag om migration i kvarteret
Vråken. Vädret var vackert så vi kunde hålla till
utomhus där Torbjörn Gustafsson och Frallan
Jonsson framförde ”Joe Hill – rebellen som aldrig
dör” i ord och ton. Internationella Kvinnoföreningen IKF bjöd på spännande mat, Andrew Petersonsällskapet visade bildspel, Halah Mustafa Alsaad
visade sin konst och det var guidning i museet. Ett
50-tal personer tog del av programmet. Lite bilder
finns på vår hemsida.

People and ideas in motion
On September 4th we arranged, together with Kisa
Emigrant Museum, an afternoon in Kisa about
migration. The program consisted of ”Joe Hill – the
rebel who never dies”, words and music by Torbjörn
Gustafsson and Fredrik Jonsson, an art exhibition
by Halah Mustafa Alsaad, food served by The International Women’s Association, musical slideshows
by The Andrew Peterson Society and a guided tour
of the museum. The weather was beautiful which
meant most of the acitivities were outdoors. Around
50 people attended. There are some photos on our
website.

Ny karta
Sällskapet och Emigrantmuseet har tagit fram en
ny karta ”Med emigrantens ögon – en Kisahistorisk vandring”. Det är en ca 3,5 km lång promenad
förbi platser och miljöer med anknytning till
emigrationen. Kartan är gratis
och finns på museet och snart
också på hemsidan. Den 30:e och
31:a oktober kl 13.00 kan man gå
vandringen under ledning av Cecilia Sagrén. Kostnad 80 kr. Start
och mål, Kisa Emigrantmuseum.
Öppet hus
Under skyltsöndagen den 1:a Advent är det öppet på
museet med guidning och visning av Den Talande
Duken.
Duken tillgänglig på nätet
Vi är glada att kunna berätta att många av berättelserna på Den Talande Duken nu finns tillgängliga
för lyssning på nätet.
Gå till https://kisalivsvav.weebly.com/ och klicka
på önskad berättelse på engelska eller svenska. Vill
man lyssna på den i sin mobiltelefon, skicka oss
numret så kommer det en länk via sms.
Styrelsen önskar alla en skön höst!

A new map
In cooperation with Kisa Emigrant Museum we
have produced a map called ”In the eyes of the
Emigrant – a historical walk though
Kisa”. It´s a 3,5 km long walk through
places and sites associated with the
emigration. It´s available in English
free of charge at the museum and soon
also on our website for dowload. On
October 30-31 Ceciclia Sagrén, the
museum´s curator, will conduct a
guided tour.
Open house
On Novemver 28th the museum will be open and
guided tours available. ”The Talking Tablecloth” will
also be demonstrated.
The Talking Tablecloth available online
We are happy to announce that The Talking
Tablecloth with its stories by emigrants is now
available online. This makes it easy for our US
members to listen to these fascinating stories.
Go to https://kisalivsvav.weebly.com/ and click on
the desired story in Swedish or English.
The board wishes everyone a beautiful Fall!

