
Kärleksveckan 2013 
Upptaktsmöte 

Noteringar förda vid upptaktsmötet 2012-11-21 kl. 17.00 på Café Utsikten. 

Antal närvarande: 32 personer. 

I samband med att man kom, så bjöds man på fika och frukt. 

Violet hälsade de närvarande VÄLKOMNA och presenterade Susanne och Jesper som sjöng ”Gröna små 
äpplen” för oss. 

Violet började sitt inledningsanförande med att sjunga ”Sköna människor” samt ”Älska mig” och 
förmedlade sedan några tankar omkring temat för Kärleksveckan 2013 – KÄRLEK och MOD. 

Vid den följande ”rundgången” presenterade de närvarande sig, och om man ville, kunde man också 
presentera sina eventuella projekt för Kärleksveckan 2013. 

Lars Andersson bad att vi vid de olika borden skulle ”brainstorma” kring temat vilket redan gav följande 
resultat: 

· Styra och Grepstad vill fortsätta som år 2012 och berättade samtidigt att det kycklingstall man 
samlat in medel till höll på att byggas. Man hoppades att man vid Kärleksveckan 2013 skulle 
kunna rapportera om färdigställandet och presentera bilder från byggandet borta i Indien. 

· Motala Kristna Förbund och Kvinnoföreningen kan tänka sig att arbeta som 2012 men är inte 
riktigt klara med formerna ännu. 

· Socialdemokraterna har beslutat att vara med men har av naturliga skäl inte kommit så långt 
ännu. 

· NHR kommer att ha samma upplägg som tidigare år men nu i DHR-stugan. 
· RIA kommer att bjuda på fika och funderar på eventuellt nya inslag. 
· Hällaskolan och fritids kommer att deltaga men är inte klara med vad. 
· Missionskyrkan kommer att ha sitt ”Påskspel” i samband med Kärleksveckan. 
· Motala Tidning, vilka vi hälsar Hjärtligt Välkomna tillbaka, medverkar från nu som en av våra 

huvudsponsorer. Man kommer att följa planeringen och naturligtvis också själva Kärleksveckan. 
Utformningen vill man återkomma till, men har att göra med vad som kommer att hända under 
själva veckan. 

· Villa Bergsätter, som inte varit med förut, noterade upplägg från övriga deltagare vid mötet och 
återkommer med program så småningom. 

· Hallen återkommer om sina program. 
· Gymnasiesärskolan återkommer. 
· Nattvandrarna återkommer. 
· Skolgårda skola kommer att vara med, och återkommer om program. 
· Bostadsstiftelsen Platen kommer att delta på samma sätt som tidigare. 
· Motala kommun förbereder Earth Hour. 

 



”Lilla gruppen” består av: 

- Robert Kronman 
- Anna Nelson 
- Tommy Johansson 
- Kerstin Svedmert 
- Lars Andersson 
- Pia Widegren  - jobbar med Facebook 
- Karolina Markström 
- Anders Björkman 
- Violet Jangvik 
- Thorvald Jangvik 
- Två personer (ej namngivna) från Hallen 

Lars Andersson sammanfattade deltagarnas önskemål enligt följande: 

- Kärleksveckans flaggor överallt där något program pågår 
- Reklam och sponsorer i ökad omfattning är önskvärt 
- Vår ”logga” kan användas 
- Våra evenemang omnämns i MVT 
- Hallen utnyttjas än mer 

Invigningen kommer att ske i Motala Convention Centre. 

Nästa planeringsmöte blir 2013-01-16 kl. 17.00 på Café Utsikten.  
VÄLKOMNA!  

Kvällen avslutades med att Susanne och Jesper sjöng ”Balladen om konsekvenser”, varefter Anders och 
Violet tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

Vid pennan 
Thorvald Jangvik  


