Kärleksveckan 2010
Protokoll från idé- och planeringsmöte 2009-11-18 på Café Utsikten
1. Violet Jangvik hälsar ca 20-talet närvarande välkomna
2. Olle Hjelmfors framför en kärlekssång (”För kärlekens skull” av Ted/Kenneth
Gärdestad)
3. Violet presenterar tankar runt 2010 års tema ”Att vara medmänniska”
4. Presentation av planeringsgruppen
Lasse Andersson från planeringsgruppen berättar om sin syn på begreppet
Medmänniska
5. Alla mötesdeltagare ges möjlighet att lyfta idéer och ev. planer inför Kärleksveckan
2010
•

Anders Dahl, en av grundarna till Motalas kärleksvecka, berättar att RFSU kommer att
medverka under Kärleksveckan. Bl a kommer Åsa Kastbom från BUP Elefanten i
Linköping att hålla en föreläsning där hon berättar om sitt forskningsprojekt rörande
barns sexualitet

•

Hans från Motala Teaterförening/gruppen ”Gubbröran” informerar om att de ska
framföra en föreställning som heter African Cinderella på Folkets Hus samt ute på
skolorna. Fri entré utlovas.

•

Socialdemokratiska kvinnoföreningen, ikväll representerad av Anita Ström, kommer
att bjuda in någon föreläsare

•

RIA kommer som vanligt att stå för kaffet vid avslutningen på Stora Torget

•

Neurologiska föreningen planerar ordna en konstutställning tillsammans med ABF,
samt baka en maffig kärleks-tårta.

•

59:an har tänkt hålla en Hjärtafton, sångafton.

•

Tonny från Motala Bibliotek erbjuder alla som så önskar plats för utställningar och
andra evenemang i deras lokal, även musikföreställningar kan de ta emot. De kommer
även att försöka få Stefan Einhorn att komma till Motala och föreläsa om
medmänsklighet.

•

Tommy Johansson, närpolis, berättar att några poliser eventuellt liksom förra året
kommer att stå vid ICA-Maxi och prata Kärleksveckan med folk

•

Ulf-Henrik från bostadsstiftelsen Platen har planer på flera olika aktiviteter ute i
bostadsområdena. De kommer ev att satsa på ett större arrangemang också.

•

McDonalds håller på att byta ägare, men man räknar med att det nya styret kommer
medverka som tidigare, ev med tema-vykort. De efterlyser även andra idéer och tips
på saker som McD kan ställa upp med.

•

Musikpedagoglinjen tänker bidra med sång och musik

•

Violet Jangvik berättar att hon och Torvald tänker hålla i en musikandakt i Motala
kyrka

•

Borensbergs fritidsgård har meddelat att de i samarbete med Hällaskolan kommer att
göra ett program för veckan, dock inte lika ambitiöst som förra året.
Även ungdomshälsan och de nybildade Familjehusen har aviserat att de vill delta.

•
•
•
•
•

Anders Björkman hoppas att kunna ordna 1-2 musikcaféer och ett nattrace på gocarten under veckan. Han lanserar även en idé som planeringsgruppen diskuterat: att
bygga en liten
”by” i form av ett antal tält på Torget under invigningen. Där skulle då föreningar,
kyrkor och skolor kunna visa upp en del av de aktiviteter/alster som de jobbar med
under veckan.
Antalet scenframträdanden skulle också kunna minskas något.
Idén får ett positivt mottagande på mötet, och deltagarna uppmuntras att fundera
vidare över ett sådant upplägg.

Mötet avslutas med ännu en fin kärlekssång av Olle Hjelmfors.
Nästa öppna planeringsmöte går av stapeln den 25 januari 2010 klockan 17.00.
Plats: Skolgårda fritidsgård

Vid pennan/ Karolina
Vid datorn/ Robert

