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Det här året har inte liknat något annat. Mycket 
av aktiviteter och arrangemang under hösten har 
ställts in eller skjutits på framtiden – så även det 
som gäller vårt arbete. Vi vet i dagsläget inte hur 
länge begränsningar kommer att råda. Att planera 
för framtiden är just nu naturligtvis mycket svårt.

Verksamhet
Det vi gjort under hösten är att medverka under 
Kulturarvsdagen den 12/9. Vi hade öppet i Röda 
längan i Kisa där Den Talande Duken visades med 
en ny modern migrantberättelse med titeln ”Re-
bellen från Iran.” Lena Röös från kommunen hade 
gjort en utställning med fakta om migration his-
toriskt och i modern tid. Sofia Fälth & Erik Zentio 
framförde ett program med emigrantvisor och mu-
seet höll öppet med guidning. Tyvärr kom det inte 
särskilt mycket folk.
Vi hade planerat en emigrantkväll med Dag Blanck, 
professor i Nordamerikastudier. Förhoppningsvis 
kan den genomföras i vår istället.

Ingen Amerikavecka 2021
Vad som händer under 2021 är svårt att sia om. Allt 
beror ju på pandemisituationen. Men det är beslutat 
att det inte blir någon Amerikavecka. Huruvida vi 
ska genomföra en Peter Cassel-dag i någon form 
kommer styrelsen att diskutera under våren.

Medlemsavgiften för 2021 
Dags att betala medlemsavgiften för 2021. 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!
Skulle det vara så att du som får detta nyhetsbrev 
inte längre önska stå kvar som medlem så är vi tack-
samma om du meddelar oss.

Vi kan bara hoppas på ett bättre 2021 som gör att 
evenemang och aktiviteter kan komma igång igen. 
Tills dess önskar styrelsen alla en 
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This year has been a year like no other. Many 
activities have simply been cancelled or postpo-
ned because of the restrictions – this has of course 
also affected our work. We have no idea how long 
this will be going on. To make plans for the future 
is obviously very difficult at the moment.

Activities
Due to the covid-19 pandemic a lot of the activities 
that we had planned have been postponed. We did 
however participate in the nationwide Cultural 
Heritage Day on September 9th. We arranged an ex-
hibition about migration, we presented The Talking 
Tablecloth with a modern day migration story – The 
Rebel from Iran. There was a musical program by 
Sofia Fälth & Erik Zentio. Kisa Emigrantmuseum 
was open to visitors and guided tours.

The American Festival 2021
It has been decided that there will not be an Ameri-
can Festival in 2021. Whether or not we will arrange 
a Peter Cassel Day in some form is a question the 
board will discuss in the beginning of next year.

We can only hope for a better 2021 when activities 
and events once again are possible to arrange.
Until then we wish you all

God Jul och ett 
Gott Nytt År!

Merry Christmas and 
a Happy New Year!

Ett julkort från Iowa 1924 från Emigrant-
museets samlingar / A Christmas card 
from 1924 from Kisa Emigration Museum


