Noteringar från fortsatt planeringsmöte inför Kärleksveckan 2013.
Plats: Café Utsikten
2013 01 16 kl.17.00.
Mötet började med att vi fikade allteftersom deltagarna anlände till mötet.
Violet Jangvik hälsade de närvarande välkomna och hoppades på ett givande möte med
många uppslag och idéer inför Kärleksveckan, varefter hon presenterade Tora Greiff som
sjöng till gitarrackompangemang.
Violet inledde sedan själva mötet med att citera Ralf Hodgson och Kjell-Olof Bohlin,samt
berättade händelser hon själv upplevt. Hon läste sedan en dikt som barnbarnet Elisa skrivit –
Kan du, kan jag – och därefter – Tänd ett ljus – som motverkan till likgiltighet och kyla
människor emellan.
Anders Björkman bad de närvarande, även om de flesta kände varandra, att presentera sig
själva och den organisation el. dyl. man representerade och dessutom skriva på närvarolistan.
Han bad också att man skulle informera om hur långt man kommit i sin planering inför
Kärleksveckan, varvid följande kunde rapporteras:
Motala Tidning följer och rapporterar om hur arbetet går vidare med veckan. Tidningen fick
en eloge för annonseringen.
Bostadsstiftelsen Platen bistår på olika sätt, och om man behöver lokaliteter för något
evenemang, så hjälper man till om det är möjligt.
Röda Korset är inte klara med någon särskild programpunkt men kan tänka sig att upprepa
programmet om Henri Dunant.
Ute i Grepstad kommer man att ha ungefär samma upplägg som år 2012. Noteras kan att man
under veckan förmodligen har lamningstid, vilket kan innebära att c:a 150 tackor får lamm vid
den tiden. Vilken sevärdhet! Man kommer också att presentera resultatet av förra årets
insamling avseende byggande av ett kycklingstall i Indien.
Hallen bjuder på evenemang av olika slag tisdag – lördag.
Modd (Båten) har inte ”satt” något program än.
Tora Greiff deltar gärna.
NHR kommer att den 17 mars ha öppet hus i DHR-lokalen.
Aktiva Seniorer och Studiefrämjandet kommer under veckan att erbjuda utställningar och
medverka med sång.
RIA har på tisdagen och torsdagen program med veckans tema. Man deltar också i
Missionskyrkan på söndagen. Med all säkerhet kommer man också att vid något tillfälle
servera våfflor och kaffe.
Bergsätters förskola vill gärna delta vid invigningen. Man kommer att tillverka hjärtan, som
man delar ut bland publiken. Begreppet ”Gyllene ögonblick” kommer man att ha på förskolan
(man hjälper varandra).
Hällaskolan och ”Fritids” i Borensberg är inte färdiga än med något program.
Frälsningsarmén anordnar eventuellt en konsert.
Skolgårda skola och ”Fritids” genomför under veckan program för eleverna vid skolan.

Man håller på med planering.
Violet och Thorvald Jangvik har en sedvanlig musikandakt i Motala kyrka lördagen den 23
mars kl. 10.30.
Barncentrum kommer att genomföra något eller några program under veckan.
Scenteknikerna ”tjuvstartar” Kärleksveckan fredagen den 15 mars på kafé Utsikten. Anmäl
er gärna och då till Anders Björkman!
Vätternskolan medverkar vid invigningen.
Biblioteket kommer att ha sedvanlig bokutställning.
Barnen på Karlslunds skola och på Syréngatan kommer att på något sätt delta.
Rädda Barnen bidrar på olika sätt under veckan.
Kulturakademien anordnar förmodligen en konsert.
Anders Björkman berättade om hur långt man kommit med själva invigningen, som sannolikt
kommer att äga rum i Folkets Hus Teatersalong.
- vår landshövding Elisabeth Nilsson inviger veckan.
- en barfotakör medverkar liksom
- en gymn.grupp
- Olle Hjelmfors sjunger
-Vätternskolan medverkar
Olle Hjelmfors redogjorde för hur man kan anmäla sig datorvägen.
Lars Andersson berättade om hur skolorna hittills jobbat med veckan, och påpekade att man
kan kontakta varandra och få tips.
Om någon har foton som tagits tidigare år, tar vi gärna emot sådana för arkivering på något
sätt.
Tora Greiff sjöng ytterligare en sång, varefter Violet tackade för ett riktigt bra möte och de
närvarande för deras medverkan.
Vid pennan
Thorvald Jangvik

