
Idé- och upptaktsmöte 22/11 - 17  
Plats: Café Utsikten  
Närvarande: Gudrun Hellman, Lars Andersson, Maria Lidberg, Tommy Johansson, Peter Edlund, 
Agneta Larsson, Ulf-Henrik Östlund, Lina Ahlsén, Lisa Klefborg, Solvig Yngve, Bibbi 
Hallin, Elsa Ekberg, Weine Timm, Adam Ekberg, Sanja Halenius, Pia Widegren, Anders Björkman, 
Violet Jangvik, Thorvald Jangvik 
  
1. Anders Björkman hälsar alla välkomna till det första idé- och 

planeringsmötet. Förra året hade vi 20 års-jubileum och nu är det dags för det 21-a året.  
 

2. Sång och musik av Elsa och Adam Ekberg   
 

3. Violet Jangvik inleder med att berätta lite om tankarna bakom om årets tema ”Att vara i 
någons varma tanke” och läser en dikt om kärlek.   
Hon berättar bland annat en anekdot som handlar om ursprunget till hennes namn - 
Violet! Hon fortsätter sedan att tala om hur viktigt det är att man tänker på varandra. Hon 
avslutar med att läsa det Thorvald Jangvik har skrivit i inbjudan till Kärleksveckan 2018:   
 

 



4. Presentationsrunda  
LILLA GRUPPEN - är den grupp som håller i planering inför Kärleksveckan 2018  

o Anders Björkman  
o Lasse Andersson  
o Tommy Johansson  
o Ulf-Henrik Östlund  
o Thorvald Jangvik  
o Violet Jangvik  
o Pia Widegren  
o Anna Nelson  
o Kerstin Svedmert  

  
ÖVRIGA NÄRVARANDE PRESENTERAR SIG  

o Maria Lidberg - Motala församling  
o Solvig Yngve - Vättersol  
o Lina Ahlsén - Kulturskolan  
o Agneta Larsson - Tillväxt Motala  
o Lisa Klefborg - Hallen  
o Peter Edlund - Platengymnasiet  
o Bibbi Hallin - Socialdemokraterna   
o Gudrun Hellman - Frälsningsarmén  
o Sanja Hallenius - Ungdomshälsan  
o Weine Timm - Hällaskolan  
o Violet Jangvik  
o Torvald Jangvik  
o Elsa och Adam Ekberg – musik  

  
 
 

5. IDÉER - GRUPPARBETE. Vad skulle man kunna göra och hur funderar ni 
kring årets tema?  
 Ur funderingarna:  
 Hallen har funderat på att göra något som har att göra med att ge positiv feedback till folk. 

Något som man kan skicka vidare till andra för att glädja.   
Trycka upp pins kanske? Det finns många olika förslag  
Något som gör att man förstår att man har varit i någons varma tanke.  

 Våga ta emot  
 Finnas där, vara ärlig, våga säga vad man tycker  
 Våga vara sig själv  
 Ge och ta emot -  vi är inte så bra på det  
 Platengymnasiet ska ha personaldans imorgon  
 Kärlekscafé på Sjöbris blir det även i år  
 Förslag på artister behövs  
 Motala Expo, skulle man kunna ha invigning där?  
 Skolor göra hjärtan och utställning på Motala Convention Centre eller i Konsthallen?   
 Daglig verksamhet, göra något i temat?  
 Integrationen vill vi ha med  
 Våfflor, avslutningen är på våffeldagen + kanske med dans?  
 Kulturskolan – har 25 årsjubileum. Söndag 18/3 hemvändarkonsert. Tisdagen blir det 

kompiskonsert.  El Sistema hoppas vi vill vara med. På avslutningen kanske vi hittar på 
något.   



 Ungdomshälsan vara på gymnasieskolorna en halvdag/skola. Kanske de kan hjälpa till med 
något mer, ex frågesport, fixa med utskick. Bord vid något annat evenemang  

 Glöm inte de äldre under denna vecka.  
 Politikerna – skulle de kunna bära någon symbol?  

 
  

6. PRAKTISKT MED ANDERS  
Preliminärt blir det mellanplanering den 30/1. Ej helt spikat ännu.   
Slutplanering - 27/2 - till dess behövs alla saker vara inne i programmet.  
Invigning den 17/3 - lördag  
Avslut 25/3 - söndag  
Earth hour - 24/3  

  
7. AVSLUTNING  - Sång 2 med Elsa och Adam  

  
  

Tack för ikväll!   
 


