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Året går mot sitt slut och just när vi trodde att 
vi lagt stora delar av det värsta bakom oss införs 
återigen restriktioner i samhället. Men vi planerar 
för ett nytt år med aktiviteter och evenemang.

Amerikaveckan 2023
Kinda och Ydre kommuner har tillsammans  Peter 
Casselsällskapet och Andrew Petersonsällskapet 
beslutat att genomföra en ny Amerikavecka
sommaren 2023. Planeringen är sin linda och 
kanske kommer veckan att bli mer koncentrerad till 
en långhelg, fysiska evenemang kombinerade med 
digitala och temat vidgat till att också handla om 
dagens migrattion. Vi återkommer med mer 
information framöver.

Ungdomsutbyte
Ungdomsutbytet med Fairfield som ställdes in 
kommer också att återupptas.

Medlemsavgiften för 2022 
Dags att betala medlemsavgiften för 2022. 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!

Nu ser vi fram emot ett 2022 då livet förhoppnings-
vis återgår till något slags nytt normaltillstånd. 
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The year is coming to an end, and just as we 
thought that the worst is behind us new restric-
tions  are put into place. But we are planning for a 
new year  with activities of different kind.

The American Festival 2021
Kinda and Ydre municipalities together with The Pe-
ter Cassel Society and The Andrew Peterson Society 
decided to plan for a new American festival in 2023. 
The planning has just begun and  maybe the format 
will change a little – from a whole week to a more 
concentrated long weekend, a combination of 
physical and digital events and a theme that also 
focuses on the present day migration. 
A date has not yet been decided, but we will keep 
you informed as the planning progresses.

Youth Excange 
The youth exchange program with Fairfield, Iowa, 
which had to be put on hold because of the 
pandemic, will be reactivated.

We are looking forward to a better 2022 when life 
hopefully wwill return to some kind of new normal.

Until then we wish you all

God Jul 
och ett 

Gott Nytt År!

Merry Christmas 
and a 

Happy New Year!


