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 Vi samlades i Kinnaströms sportstuga kl. 10 för sedvanligt nationaldagsfirande i ett 
underbart sommarväder. Ca 50 medlemmar hade samlats till årets firande. 
 
Vi började med att Putte och Bengt hissade vår vackra flagga, varefter vi sjöng 
nationalsången tillsammans. 
 

 
 

 



Därefter lämnade vi över ordet till vår gästtalare Lisa Carlsson som talade mycket om värdet 
av att bevara sina traditioner. Traditioner kan fungera som ett lim i samhällslivet om de 
vårdas på rätt sätt. 
Lisa berättade om en liten stad I Kansas, USA vid namn Lindsborg. Staden grundades av 
svenska immigranter vid namn Lind, Lindgren och Lindahl, och går under smeknamnet ”Little 
Sweden”. Det svenska arvet vårdas ömt av de ca 3500 innevånarna, trots att ingen av 
invånarna talar svenska längre. Men man firar svensk jul, midsommar samt lucia. Man 
sjunger svenska julsånger och äter svensk husmanskost och julmat. 
Man arrangerar vartannat år en svensk hyllningsfest i oktober där man äter svensk mat 
(lutfisk!), dansar svenska folkdanser och visar upp svenskt konsthantverk.  
Festen besöks av svenskar från hela USA. 
 

 
 

Lisa betonade vikten av att vi bevarar våra egna traditioner, men även har en tillåtande och 
inkluderande attityd till våra nya immigranters behov att vårda sina traditioner. 
Liksom våra förfäder försökte skapa sig ett nytt liv i ett totalt främmande land, försöker våra 
invandrare skapa sig en framtid hos oss. Mångfald berikar och utvecklar. 



 
 
Efter Lisas tal var det dags för den sedvanliga tipspromenaden. Eva hade satt ihop en ganska 
svår tipspromenad, men resultaten var imponerade. Segrade gjorde Leif Loheden som 
förärades en av Puttes flugsnapsholkar.  
 

 
 

Sedan väntade kaffe med traditionsenliga jordgubbstårtor. Dessa hade en strykande åtgång 
så nästa år får vi kanske utöka antalet tårtor. 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

Träffen avslutades med att vi överlämnade en blomsterbukett till Lisa för hennes 
medverkan. 
Därefter tackade Ordföranden tårtbagarna, Eva för tipspromenaden och Putte för 
fågelholken,  



samt önskade alla en trevlig sommar. 
 


