Møtereferat 1 (MR)
”Levanger til 1000!”
FOLKEMØTE
Mandag 10. mai 2010 kl 1700 – 1900
Agenda:
• Informasjon om mål og status
• Innspill fra møtedeltakerne
Sak/tema
Kort litt om jubileumet
med mål og innhold.
Status pr. dato samt
muligheter vi arbeider
med

Hvem
Grete
Ludvigsen

Vedtak/Referat
Tatt til orientering.

Utvikling av ny
heimeside for 1000årsjubileumet

Grete L

Informerte om at heimesiden skal være oppe
innen 1. juni.
Arrangementsoversikt legges ut her.
www.levanger2011.no

Innspill fra deltakerne

Når vet vi at ulike arrangement er spikret?
- Innen november.
Foreningen Norden arbeider med Nordisk
vennskapstreff i 2011.
Nordisk Musikkfestival skal også arrangeres i
2011. Da er det Levanger sin tur.
Fint om disse kan samarbeide.
Ide: Bondelaget med flere tenker å arbeide frem
en bok med bilder av bygdesamfunnet i
Levanger som speiler gårder,bygd, landbruk og
folk under jubileet som en tidsskisse. De tenker å
lage en bok og er interessert i at alle tar bilder
rundt om og sender inn til en konkurranse.
Strugstad: Arbeider sammen med andre om en
historisk trøndersk jubileumsrett:
”Svineknoke med kålrabistapp” – 1000-årsretten.
I tillegg blir det 1000-årsvin og akevitt i
forbindelse med byjubileet 18. mai. Navn:
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Sak/tema

Hvem

Vedtak/Referat
Levanger 1836.
Forslag på parole: Levanger til 1000!
2011 er det Fylkesvalg. Hva med å arrangere en
stor paneldebatt med politikere og presse i
Trønderhallen?
Barnas dag: Hva med å arrangere det sammen
med barnehagene?
Sorte: Hva om alle grender planter sitt eget
jubileumstre (lind) i grenda der de bor som et
minne i ettertid. I tillegg kan man plante en egen
1000-årslund ved Trønderhallen som
representerer alle grendene og som plantes av
dem der?
Gjør noe for de eldre som sitter på
institusjonene en dag under jubileet.
Det bør skiltes på Magneten – storskjermen
slik at det markedsføres der folk er.
Hva med solseil/regnsseil over torget slik at vi
skjermer for dårlig vær under Raud Vinter og
andre arrangement der?
Hva med overnattingskapasiteten i Levanger?
Det bør lages en liste som legges ut i tillegg til
hotellkapasiteten. Det kan være en samling over
studenthyblene i sommerferien, laberget,
campingplassene osv.
Byen trenger flere faste oppslagstavler slik at vi
får frem hva som skjer. Kan noen ordne med
det?
Hva med å arrangere egen bokdag for
biblioteket? Øyvind Evjemo laget bokdag med
suksess på Fenka og ideen kan videreføres.

NYTT MØTE

Innkalles når man har kommet lengre i
arrangementsutviklingen. Annonsering på den
nye heimesiden samt i L-A.

Referent: Tone V Rostad
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