
Planeringsmöte inför Kärleksveckan 2019 (21/1 – 19) 
 

Plats: Café Utsikten 
Närvarande: Thomas Forss,  Viktoria Berglund, Tommy Johansson, Lars-Eric Norrsäter, Anton Glans, 
Gudrun Hellman, Johanne Hellman, Lars Andersson, Maria Lidberg, John Borén, Peter Edlund, Roland 
Mowitz, Bibbi Hallin, Peter Karlsson, Anna Ahlenius, Joakim Rondefelt, Lena Falkbäck, Arne Falkbäck, 
Thomas Samuelsson, Seppo Pukari, Ulrika Hållstedt, Kerstin Svedmert, Lasse Andersson, Ulf-Henrik 
Östlund, Anders Björkman samt Violet Jangvik och Thorvald Jangvik 
 

Välkommen 

Anders Björkman hälsar alla välkomna till dagens möte.  

 

Sång & Musik 

Johanne Hellman sjunger och spelar Jill Johnsons Kärleken är och Eva Dahlgrens Ängeln i rummet.   

 

Introduktion av Violet Jangvik 

Violet Jangvik inleder med att bl a citera Stig Ljungberg, Dean Ornish, Jenny Jerome Churchill och 

Birger Franzén. Dessutom citerar Violet ett arabiskt ordspråk. Detta för att lyfta 2019 års tema för 

Kärleksveckan ” Villkorslös kärlek – en källa till livskraft”.    

  

Presentationsrunda med tankar inför nästa år 
Anders ber den Lilla planeringsgruppen att introducera sig och de som är på plats är Lars Andersson, 
Kerstin Svedmert, Thorvald Jangvik, Tommy Johansson, Violet Jangvik, Ulf-Henrik Östlund och Anders 
Björkman.  
 
Därefter genomförs presentationsrunda, där alla får möjlighet att presentera sig själva och om det 
redan finns tankar på aktiviteter under veckan.  
 
Anton Glans – Motala församling/Charlottenborgskyrkan 
På onsdagen blir det en ungdomsmässa och första lördagen (30 mars) blir det Earth Hour med 
nedsläckta ljus och akustisk underhållning.  
 
Thomas Forss – NBV 
NBV planerar för ett musikcafé med en jazztrio i sina lokaler på Poppelgatan.  
 
Viktoria Berglund – NBV/Frisksportarna 
Planerar för Motala Barnmarknad, en köp/säljmarknad för begagnade barnkläder m m. Kopplat till 
återvinning och kärleken till naturen.   
  
Arne och Lena Falkbäck – Våga va’ dig själv 
Arne och Lena berättar om den stiftelse de driver för att göra bestående skillnad i ungdomars liv 
genom engagemang, mod, omtanke och glädje. De driver också läger i Hammar för ungdomar. 
Samverkan sker med ICA Maxi och IFK Motala bandy.   
 
Thomas Samuelsson – ICA Maxi 
Stöder stiftelsen Våga va’ dig själv. Kan också hjälpa till med synlighet under Kärleksveckan.   
 
Maria Lidberg – Stödföreningen/Hjärta till hjärta 
Maria sitter med i Stödföreningen som samordnar Kärleksveckan.   



Anna Ahlenius & Joakim Rondefelt – Hallen 
Årets invigning kommer att ske på Hallen. Dessutom ordnas musikcafé, temakvällar med t ex 
kärleksfilm och våffelbingo.   
 
Peter Karlsson – MiniMaria och Motala församling/Lillkyrkan 
MiniMaria brukar besöka gymnasieskolorna med Ungdomshälsan. Gruppen Harmoni planerar också 
för något arrangemang under veckan.  
 
Bibbi Hallin – Socialdemokraterna i Motala 
Planerar för att skänka pengar samt att gärna genomföra en flashmob, kanske utanför Statt – någon 
av lördagarna. 
 
Peter Edlund - Platengymnasiet 
Personalen kommer som vanligt att vara utsmyckade med röd ros eller en röd fluga för att markera 
den speciella veckan. Det brukar bli mycket sång & musik-arrangemang i de inkluderande 
aktiviteterna som omfattar elever, lärare och all personal på gymnasiet. Även IM involveras i 
aktiviteterna.  
 
Roland Mowitz – Platengymnasiet/Motala blåsorkester 
Som ex lärare deltar han i lärarbandet och Blåsorkestern planerar för en konsert i Gamla Folkets Hus.  
 
Ulf-Henrik Östlund – Bostadsstiftelsen Platen 
Arbetar tillsammans med Joakim Svensson på ett musikarrangemang med Motalaanknytning i 
Kulturakademin den 30 mars. Samarbete med Hallen för att överraska ungdomar som är 
Platenhyresgäster som besöker Hallens aktiviteter. Försöker också hitta ett samarbete med 
Wetternmagasinet kring ett musikarrangemang den 6 april. Ytterligare idéer ska diskuteras med 
Gudrun Hellman.   
 
Ulrika Hållstedt – Motala kommun/energi & klimat  
Jobbar med aktiviteter kring Earth Hour. Årets tema är biologisk mångfald. Liksom tidigare kommer 
det att bli viss nedsläckning, t ex kommunhuset. Eventuellt fika på sta’n under lördagen (kanske i 
kombination med en flashmob). 
  
Gudrun Hellman & Johanne Hellman – Frälsningsarmén 
Bedriver en del caféverksamhet på Café Utsikten, säkert även under Kärleksveckan. Erbjuder även 
lokaler. Johanne är hemkommen efter musikalutbildning och ett år i London, hjälper till med 
caféverksamheten.  
 
Tommy Johansson – Polisen 
Tommy har tidigare år fungerat som konfrencier på invigning och ibland även vid avslutningarna. 
Förslag väcks om att tipsa Polisen om att dela ut kramar istället för böter under Kärleksveckan. 
Tommy tar med sig frågan.    
 
Lars-Eric Norrsäter – Motala församling  
Är med för att lyssna och lära, som ny i sta’n. Det blir säkert någon aktivitet.   
 
Violet och Thorvald Jangvik  
Har musikandakt i Motala kyrka, 6 april. 
 
John Borén – Kulturskolan 
Tisdagen den 2 april är det kompiskonsert enligt samma koncept som tidigare. Som tidigare år blir 
det också en avslutningskonsert i Folkets Hus.    



 
Seppo Pukari – Finska föreningen i Motala  
Kommer att bjuda in till fler aktiviteter under veckan, då de firar jubileum i år. Eventuellt blir det t ex 
dans.  
 
Kerstin Svedmert – Carlsunds gymnasium 
Samarbete mellan kuratorer och skolans elevskyddsombud. Personalen pyntas med hjärtan under 
veckan och det blir Insamling av kläder under veckan till förmån för Hjärta till Hjärta.  
 
Lars Andersson – SFI-lärare  
Det pågår ett läsprojekt på SFI som kommer att byta böcker till Kärleksveckan. Böckerna är tänkta att 
följa temat.  
 
Anders Björkman – Motala kommun och ansvarig för Lilla Gruppen 
Anders sammanfattar lite andra aktiviteter som kommer att ske under veckan. Bl a kommer Folkets 
Hus att ha en operaföreställning, en föreställning av Carl-Einar Häckner och en föreställning med 
Jessica Andersson.  
Ungdomshälsan kommer att tillbringa en dag på Platengymnasiet och en dag på Carlsunds 
gymnasium.  
 
Grupparbete  
Lars Andersson initierar ett grupparbete där vi kan knyta kontakter och komplettera eller stjäla idéer 
av varandra.   
Därefter gavs möjlighet för alla att utbyta idéer i grupper vid respektive bord eller genom att resa sig 
och hitta andra samverkanspartners.   
 
Redovisning av grupparbete 
Ytterligare några idéer kom upp, som diskuterats i grupperna.  
Rapporterades att NBV och Hallen diskuterat samverkan. Vid ett annat bord diskuterades behovet av 
att rekrytera herrar till många körer. Peter rapporterade om lunchbuggen, som en aktivitet som på 
arbetsplatsen kan lätta upp stämningen. Diskuterades också föreläsningar med Under kevlaret, som 
starkt kan rekommenderas, som handlar om mans-/killrollen idag. Våga va’ dig själv kan köra en 
timmes föreläsningar om det efterfrågas.  
   
Praktiska detaljer inför veckan 
Anders påminner om hur anmälan av aktiviteter görs via formuläret på Kärleksveckans hemsida. Sista 
dag för anmälan av aktiviteter sätts till den 1 mars.  
Slutplaneringen genomförs den 4 januari kl. 17.00 på Café Utsikten.  
 
Anders informerar om den planerade avslutningen av veckan som sker i Folkets Hus, söndagen den 7 
april kl. 18.00 med Kulturskolan. 
 
Fråga om flaggor och beachflaggor väcktes. Anders berättade att det finns sex flaggor som brukar 
spridas ut och finnas på t ex Torget, vid Folkets Hus vid Platen- och Carlsundsgymnasiet. 
Beachflaggorna brukar förvaras på Hallen och så kan man hämta till aktiviteter. Däremot är det 
viktigt att återlämna så att så många som möjligt kan använda dem.  
 
Anders informerar också om att Kärleksveckan kommer att ha en monter på Motala Expo den 15-16 
mars. I montern kommer det finnas ett särtryck ur programmet med ett antal aktiviteter och 
hänvisningar till Facebook, hemsida och ”det stora” programmet. Den lilla gruppen behöver hjälp 
med bemanning i montern och Ulf-Henrik upplyser om möjligheten att marknadsföra de egna 
aktiviteterna via flyers eller liknande på Expo.  



 
Inbjudan – slutplaneringsmöte 
Slutplanering sker måndagen den 4 mars kl. 17.00 – 18.30 på Café Utsikten.  
 
Sång & musik 
Johanne Hellman avslutar med att sjunga Py Bäckmans Gabriellas sång. Violet Jangvik tackar Johanne 
med Tack-choklad och efter det avslutar Anders Björkman mötet. 
 
 
Vid pennan/Ulf-Henrik           
 
 
 


