
Fortsatt planeringsmöte, K-veckan 30/1 - 18 
 

Plats: Café Utsikten 
Närvarande: Inger Rundgren, Inger Hollström Flis, Klas Eweman, Roland Movitz, Gudrun Hellman, 
Lars Andersson, Maria Lidberg, Tommy Johansson, Peter Edlund, Kerstin Svedmert, Lasse Andersson,  
Agneta Larsson, Ulf-Henrik Östlund, Steffan Karlsson, Jennifer Åström, Anna Persson, Åsa Törnqvist, 
Erika Persson, Jennifer Håkansson, Jonna Pettersson, Hjalmar Tiljö, Matilda Hägglund, Lina Ahlsén, 
Elsa Ahlsén, Anna Ahlenius, Morgan Andersson, Sanja Halenius, Danijela Acimovic, Peter Edlund, 
Saba Krait, Jenny Dahl, Anders Dahl, Anders Björkman samt Violet Jangvik och Thorvald Jangvik 
 

Välkommen 

Anders Björkman hälsar alla välkomna till dagens möte.  

 

Sång & Musik 

Erika Persson sjunger och spelar Turids Den gamla vanliga historien.  

 

Introduktion av Violet Jangvik 

Violet Jangvik inleder med att a-capella-sjunga Att vara i någons varma tanke av Birger Franzén och 

Karl-Gösta Lundgren. Därefter berättar Violet om en gåva som hon fått från Fria Intermiliaskolan 

efter förra årets Kärleksvecka. En bok där elever skrivit sina tankar. Violet läser några av de tankar 

som elever skrivit. Därefter kopplar Violet ihop årets tema med Kärleksveckans grundtanke och 

avslutar med ett citat från Roland Cedermark.  

  

Presentationsrunda 
LILLA GRUPPEN - är den grupp som håller i planering inför Kärleksveckan 2018 
Närvarande från gruppen idag var : Anders Björkman, Lasse Andersson, Tommy Johansson, Kerstin 
Svedmert, Agneta Larsson, Ulf-Henrik Östlund, Thorvald Jangvik och Violet Jangvik.  
I gruppen ingår också Pia Widegren och Anna Nelson, som idag inte hade möjlighet att vara med.  
 
ÖVRIGA NÄRVARANDE  
Övriga närvarande presenterar sig och berättar tankar och idéer som de har inför kommande 
Kärleksvecka:  
Lina Ahlsén – Kulturskolan 
Kulturskolan firar jubileum och några av de återvändandekonserter de planerar infaller under 
Kärleksveckan. Bl a söndagen den 18 mars så blir det konsert med blås- och slagverksorkester, ett 70-
mannaband. Tisdagen den 20 mars är det kompiskonsert enligt samma koncept som tidigare. 
Söndagen den 25 mars blir det avslutningskonsert med hemvändande sångare/sångerskor, kör, 
dansare och lärarbandet.  
 
Sanja Hallenius - Ungdomshälsan 
Ungdomshälsan kommer att vara ute på skolorna under veckan, både högstadiet och gymnasiet. 
Dessutom kommer väntrummet på Ungdomshälsan att vara speciellt under veckan med filmer m m.  
 
Inger Rundgren – Motala Convention Centre/Folkets Hus 
Flera arrangemang kommer att äga rum i lokalerna under veckan och dessutom blir det lite extra gott 
att äta.  
 
Maria Lidberg - Motala församling 
Församlingen arrangerar tillsammans med andra ett musikcafé på Sjöbris den 20 mars.  



 
Inger Hollström Flis – Motala bibliotek 
Har arrangemang på biblioteket alla dagar i veckan, eventuellt är måndagskvällen ledig. Bl a blir det 
på torsdagskvällen en konsert med KFUM-kören som framför ett Bellmanprogram och dessutom 
under veckan blir det aktiviteter med Språkvänverksamheten m m 
 
Kerstin Svedmert – Carlsunds gymnasium 
Varje program ansvarar för sitt eget program under veckan. Barn- och fritidsprogrammet kommer bl 
a att göra goda gärningar för andra. Kuratorn kommer att skapa utrymme för elever som vill skriva 
och uttrycka sig på olika sätt och på biblioteket blir det utställningar.  
 
Klas Eweman och Roland Movitz – Motala blåsorkester 
Planerar för en kärlekskonsert med hela orkestern, eventuellt på Kulturakademin. Dessutom kan 
delar av ensemblen ställa upp på andra ställen om någon önskar.  
 
Danijela Acimovic – Internationella kvinnoföreningen 
Planerar för Öppet Hus i sina lokaler och föreläsningar om de aktiviteter de genomfört under senaste 
året t ex julhjälpen och för de ensamkommande.  
 
Saba Krait – Motala Kristna förbund 
Planerar för en internationell fest, gärna i Folkets Hus. Men söker sponsorer för att kunna genomföra 
aktiviteterna.  
 
Steffan Karlsson – MAIF fotboll 
Planerar någon form av integrationsfotbollsmatch liknande det som gjordes i fjol, ev i centrum eller i 
Charlottenborg.  
 
Peter Edlund - Platengymnasiet 
Personalen kommer att bära en röd ros eller en röd fluga under veckan. Det blir olika sång- & 
musikprogram under veckan. Lunchdans kommer att arrangeras för personalen utanför cafét. 
Elevskyddsombuden och IM kommer att vara med i olika arrangemang. Särskolan och Barfotakören 
kommer att uppträda och saker kommer att hända på Mediateket.  
 
Jennifer Åström, Anna Persson, Åsa Törnqvist, Erika Persson – Nattvandrarna 
Nattvandrarnas verksamhet kommer att sprida Kärleksveckans grundtanke under kvällar och nätter 
och de kommer att medverka vid invigningen och avslutningen. 
 
Anders & Jenny Dahl – RFSU 
Håller på att väcka liv i Motalaavdelningen och kommer att vara mer aktiva i Kärleksveckan 2019.  
  
Morgan Andersson, Jennifer Håkansson, Jonna Pettersson, Hjalmar Tiljö – Hällaskolan/Borensbergs 
fritidsgård 
Bjuder på frukost på måndagen på skolan för att sätta hela skolan i rätt stämning för veckan. Det blir 
lunchmusik. Ungdomsmottagningen på plats så man kan få ställa frågor. En fotohörna ska ställas i 
ordning. Det är flower power-tema under veckan. Fritidsgårdens Instagramkonto kommer att 
integreras i projektet. Bjuder på kärleksmums. Det blir puss- & kram-rutor och frågesport. 
  
Anna Ahlenius och Matilda Hägglund - Hallen 
På söndagen den 18 mars blir det mega-loppis. På onsdagen blir det quiz och på torsdagen blir det 
våffelbingo och armbrytning. På fredag blir det kärleksfilm och på lördagen blir det musikcafé, 
kopplat till Earth Hour. 
  



 
Agneta Larsson – Tillväxt Motala  
Konceptet Motala Greeter kommer fortsätta lanseras. Konceptet går ut på att hitta volontärer som 
vill visa upp sina smultronställen i Motala. Någon fom av uppstart blir det på Hotell Nostalgi.  
Förhoppning finns att det blir någon form av Instagram-tävling även i år.  
 
Ulf-Henrik Östlund – Bostadsstiftelsen Platen 
Arrangerar tillsammans med andra en konsert med Pernilla Andersson, onsdagen den 21 mars. Och 
är medarrangör i ytterligare några aktiviteter. Erbjuder också lokaler om någon behöver det för ett 
arrangemang.  
 
Gudrun Hellman – Frälsningsarmén 
Har inga planer på särskilda arrangemang, men erbjuder lokaler.  
 
Grupparbete  
Lars Andersson tyckte årets tema var det bästa som Kärleksveckan haft och gav sin syn och berättade 
om de olika dimensionerna i årets tema Att vara i någons varma tanke.  
Därefter gavs möjlighet för alla att utbyta idéer i grupper vid respektive bord.  
 
Redovisning av grupparbete 
Ytterligare några idéer kom upp, som diskuterats i grupperna.  
Ett tips är att fokusera på personer som inte har möjlighet att ta sig till olika aktiviteter, t ex att vi 
besöker äldreboenden eller motsvarande och sprider Kärleksveckans budskap under veckan. 
Ett annat tips handlar om att följa upp #Me Too-rörelsen, där t ex Johan och Maria Dahl Karlgren 
tillsammans kan genomföra program om hur vi lär killar visa respekt för kvinnor. 
 
Praktiska detaljer inför veckan 
Anders informerar om praktiska detaljer vad gäller invigning, avslutning och anmälan av aktiviteter.  
Kärleksveckan kommer att vara närvarande på Motala Expo, fredagen den 16 mars (kl. 10 – 16) och 
lördagen den 17 mars (kl. 10 – 15). För den som vill hjälpa till i montern på Motala Expo finns ett 
schema, där man kan boka in sig. Mellan 2-4 personer behövs per timme.  
 
Officiell invigning blir sedan lördagen den 17 mars kl. 17.00 i Änglasalen på Statt i Motala. 
Barfotakören är inbokade. Dessutom kommer ytterligare artister, körer och en invigningstalare att 
medverka.  
 
Söndagen den 25 mars kl. 17.00 blir det avslutningskonsert med Kulturskolan på Folkets Hus/MCC. 
Då kommer 5-6 sångsolister, kören, dansgänget och lärarbandet att medverka.  
 
Alla har fr o m nu möjlighet att anmäla aktiviteter via formulär på hemsidan www.karleksveckan.se 
Senaste tid att anmäla aktiviteter är den 27 februari kl. 23.59.  
 
Inbjudan – slutplanering 
Slutplanering sker tisdagen den 27 februari kl. 17.00 på Café Utsikten.  
 
Sång & musik 
Erika Persson avslutar med att sjunga Handen där hjärtat är av Jenny Almsenius. Violet Jangvik tackar 
Erika med Tack-choklad och efter det avslutar Anders Björkman mötet. 
 
 
Vid pennan/Ulf-Henrik           

http://www.karleksveckan.se/

