
Kärleksveckan – stormöte 2011-03-01 
 

1. Antoinette inleder med sång och musik. Helena Sjöholm läser dikt av Tage 

Danielsson. 

 

2. Anders Björkman inleder och hälsar välkomna. 

 

3. Vi går igenom planer och tankar inför kärleksveckan:  

A. Förskolan Strömmen: Kommer att ha projekt om hållbar utveckling. Kommer att 

ha en liten musikal internt. 

B. Frälsningsarmén:  Kommer att ha öppet på eftermiddagarna med café. 

C. Tommy Johansson Näpo: Kommer att tillsammans med några fler poliser vara på 

Bråstorp och träffa invånare i Motala. 

D. Djurens rätt: Kommer den 7 april kl. 17.30 ha föreläsning om möten mellan djur 

och människor. 

E. Rädda barnen: Kommer att ha föreläsning på Hallen den 3 april tillsammans med 

flera andra,  bl.a. Ungbo. 

F. Skolgårda elevråd: Kommer att anordna en rad med aktiviteter såsom 

uppträdande i cafeterian, hänga upp ordspråk på skolan, dikttävling, klotterplank, 

jobba med sammanhållning i klasserna. Även fritidsgården och lärarlagen på 

skolan kommer att arbeta med temat. 

G. Brinken familjehus: Öppet hus och fika. 

H. Personalklubben Motala kommun:  Kommer att anordna en motionstävling, 

omtanke för hjärtat. De kommer även ha insamling till förmån för Kvinnojouren.  

I. Emil, elev Platengymnasiet: kommer att ha konsert 5 april kl. 19.00 med 

Disneytema på Hallen samt uppträdande på dagen på Platengymnasiet.. 

J. 59:an: kommer att på onsdags em. bjuda på kärlekstårta och underhållning. 

K. Sensus: kommer att arrangera mindfulness någon av kvällarna i veckan.  

L. Hallen: Kommer den 3/4 ha ett arrangemang med Rädda barnen och Ungbo. Det 

kommer även att vara underhållning. Den 5/4 kommer estetprogrammet på 

Platengymnasiet uppträda med Disneytema. Den 7/4 kommer det att bli myskväll 

med olika arrangemang. På fredagskvällen kommer sexexperten Anders Dahl och 

pratar om sex från kl. 18.00. På lördagskvällen är det rockkarusell semifinal. 

M. Bostadsstiftelsen Platen: Erbjuder lokaler och bidrar ekonomiskt till invigningen av 

kärleksveckan. 

N. Röda korset: Kommer att ha fotoutställning på Hallen och ev. Biblioteket om barn 

och kvinnor i krig. 

O. Mikael Andersson:  Föreläsning på Folkets Hus den 6/4 kl. 19.00 tillsammans med  

Paolo Roberto.  

P. Platengymnasiet: Kommer att ha föreläsningar för alla elever med Paolo Roberto 

utifrån ett antirökprojekt. 

Q. Med gemensamma krafter: Kommer att tjuvstarta med ett disco i sporthallen 

fredagen innan kärleksveckan. Den 8/4 kommer det att vara Rockiljong i 

sporthallen med tema. 

R. Miljöpartiet: kommer att ha föreläsning onsdag den 6/4. 



S. Följande har skickat in information om arrangemang: 

Motala S-kvinnor Motala verkstad: Arrangemang 8 april 14 – 15.30 med sång och 

musik riktat till äldreboende. Lokal: Gamla Folkets Hus. 

T. Karin Boyeskolan: Kommer att låta eleverna odla en planta som de sedan ska ta 

hand om resten av terminen., ”bygga” ett träd samt ha olika musikevenemang. 

U. Kammarkören: kommer att ha konsert tillsammans med Kayo den 9/4. 

V. Platengymnasiet: kommer att ha musikprogram på skolan, man kommer också att 

jobba med att lära känna de olika programmen. 

W. Fritidsgården Borensberg, elevråd och familjehus: kommer att anordna aktiviteter. 

X. Fritidsgården Oasen och Råssnäs: kommer att ha olika arrangemang. 

 

Anders Björkman informerar om invigningen lördag den 2/4 kl.11.00 på torget i Motala: 

Vätternskolan kommer att delta. Invigningstal av nya landshövdingen. Östensson och Ica 

Maxi sponsrar med våfflor och kaffe som nattvandrarna serverar. Antoinette kommer att 

uppträda. 

 

Robert Kronman informerar att kärleksveckan finns på Facebook. (”Kärleksveckan 2011”) 

 

Anmälan av aktiviteter till kärleksveckan kan antingen göras via blankett som finns att hämta 

hos Thorvald och Violet Jangvik eller över hemsidan: karleksveckan.se             

Vi behöver ha in anmälningarna omgående för att de ska komma med i programmet. 

 

Antoinette avslutar med musik och sång. Mötet avslutas. 

 

Med glödande penna: Anna Nelson 


