Planeringsmöte inför Kärleksveckan 2019 (20/11 – 18)
Plats: Café Utsikten
Närvarande: Kåre Friberg, Thomas Forss, Joakim Svensson, Tommy Johansson, Anders Boman,
Antero Nybacka, Annika Harrysson, Klas Eweman, Mona ??, Solveig Yngve, Lars-Eric Norrsäter, Inger
Rundgren, Gudrun Hellman, Lars Andersson, Maria Lidberg, John Borén, Peter Edlund, Kerstin
Svedmert, Lasse Andersson, Ulf-Henrik Östlund, Anders Björkman samt Violet Jangvik och Thorvald
Jangvik
Musikinledning
Violet & Thorvald Jangvik spelar Somewhere over the rainbow som samlingsmusik.
Välkommen
Anders Björkman hälsar alla välkomna till dagens möte.
Sång & Musik
Peter Edlund sjunger och spelar Aston Reymers Rivalers Stockholm ström.
Introduktion av Violet Jangvik
Violet Jangvik inleder med att lyfta 2019 års tema för Kärleksveckan ” Villkorslös kärlek – en källa till
livskraft. Under presentationen citerar Violet texter från Carolina Gårdheim, Åsa 10 år, Ronja klass 5,
Bo setterlind och Wiggo klass 4 på Fria Intermiliaskolan.
Presentationsrunda med tankar inför nästa år
Ulf-Henrik Östlund – Bostadsstiftelsen Platen
Önskar inspirera föreningar till aktiviteter i bostadsområden och planerar eventuellt för en större
konsert med andra arrangörer. Erbjuder också lokaler om någon behöver det för ett arrangemang.
Lars Andersson – SFI-lärare och Hotell Östermalm
Inger Rundgren – Motala Folkets Hus
Kommer att arrangera konsert med Jessica Andersson och troligen en operaföreställning live från
Metropolitan
Kerstin Svedmert – Carlsunds gymnasium
Varje program ansvarar för sitt eget program under veckan. Insamling av kläder kommer också att
göras.
Violet och Thorvald Jangvik
Har musikandakt i Motala kyrka 6 april.
Gudrun Hellman – Frälsningsarmén
Har inga planer på särskilda arrangemang, men erbjuder lokaler.
John Borén – Kulturskolan
Tisdagen den 2 april är det kompiskonsert enligt samma koncept som tidigare. Som tidigare år blir
det också en avslutningskonsert med Lena Tjäder Smith som ansvarig.

Maria Lidberg – Lilla planeringsgruppen
Maria sitter även med i Stödföreningen.
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.
Lars-Eric Norrsäter – Motala församling
Är ny i sta’n och ser fram emot veckan.
Solveig Yngve – Hörselskadades förening
Har en tradition att bjuda in till Vättersol med underhållning av Sega Gubbar och en kärlekstårta. Det
gäller även för 2019.
Mona Hylen – Neuro Motala-Vadstena
Brukar hjälpa till på Vättersol med Hörselskadades förening.
Klas Eweman – Motala blåsorkester
Planerar för ett kärleksquiz onsdagen den 3 april på Gamla Folkets Hus. Erbjuder även möjlighet till
annan underhållning.
Annika Harrysson och Anders Boman – Fria intermiliaskolan
Inga färdigplanerade aktiviteter ännu.
Antero Nybacka – Finska föreningen
Erbjuder café med kärleksallsång och ett guldträd på Södergården
Tommy Johansson – Polisen
Sitter i Lilla planeringsgruppen.
Joakim Svensson – Skolgårda skola
Funderar på att arrangera något för att uppmärksamma lokala låtskrivare eller folk med
Motalaanknytning.
Thomas Forss – NBV
NBV är tillbaka i Motala med personal sedan början av året.
Kåre Friberg – KS ordförande i Motala kommun
Inbjuden för att lära sig mer om Kärleksveckan.
Anders Björkman – Motala kommun och ansvarig för Lilla Gruppen
Anders presenterar att den Lilla Gruppen kommer att fokusera på att ha 1-2 arrangemang, troligen
en invigning och delaktighet i en avslutning.
I övrigt bygger arbetet på föreningars och organisationers engagemang och påhittighet. Lilla gruppen
tar också på sig att samordna och trycka ett program för alla de aktiviteter som anmäls i tid.
Dessutom finns en hemsida och en Facebooksida som Lilla gruppen ansvarar för.
Anmälningar ska helst ske via formuläret på hemsidan.
Det är fritt att stjäla varandras idéer eller att göra samarbeten över föreningsgränser.

Grupparbete
Lars Andersson initierar grupparbetet genom att prata om hur bra det är att dela idéer med varandra
och tänka på hur vi kan skapa engagemang. På vilket sätt kan vi hjälpa varandra?
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.
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 redovisade från några av dem som inte är med på dagens möte, men som planerar aktiviteter
i Kärleksveckan.
Ungdomshälsan har rapporterat att de kommer att finnas på gymnasieskolorna och ha verksamhet i
sina egna lokaler.
Fritidsgårdarna kommer att anordna våffelbingo, kärleksbingo, Nattrace i gokarthallen, kanske
musikcafé och andra aktiviteter.
Hallen planerar ett musikcafé den 31 mars.
Hällaskolan kommer att vara aktiva i kärleksveckan.
Praktiska detaljer inför veckan
Anders påminner igen om formuläret på hemsidan för att anmäla aktiviteter. Om någon känner till
företag eller andra som vill vara med och sponsra veckan, så tas tips tacksamt emot.
Anders informerar också om att Kärleksveckan kommer att ha en monter på Motala Expo.
Ett tips är att göra aktiviteter 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.
Inbjudan – mellanplaneringsmöte
Mellanplanering sker måndagen den 21 januari kl. 17.00 – 18.30 på Café Utsikten.
Sång & musik
Peter Edlund avslutar med att sjunga Cornelis Vreeswijks Deirdres samba. Violet Jangvik tackar Peter
med Tack-choklad och efter det avslutar Anders Björkman mötet.
Vid pennan/Ulf-Henrik

