
Kärleksveckan 2010 
 
Slutplaneringsmöte 2010-03-04 på Café Utsikten 
 

1. Violet och Thorvald hälsar alla välkomna och inleder mötet med sång. 
2. Planeringsgruppen presenterar sig för de närvarande. 
3. Kvällens mötesdeltagare representerar: 

a. Medborgarskolan 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

b. Internationella kvinnoföreningen
c. Neurologiskt Handikappades Riksförbund 
d. RIA
e. Farsor och Morsor på Väster
f. RPG Motala kommun 
g. Frälsningsarmén
h. Socialnämnden (ordf Maths Andersson)
i. Motala Bibliotek
j. Platengymnasiet
k. Nattvandrarna i Centrum
l. Kommunfullmäktige (ordf Nils-Ingvar Graan)
m. Rädda Barnen 
n. Bostadsstiftelsen Platen
o. Röda Korset

 
4. Anders och Karolina från planeringsgruppen informerar om årets 

anmälningsförfarande, som går att göra via Kärleksveckans hemsida eller på 
pappersblankett. Deltagarna påminns om att 10 mars är sista datum för 
anmälan om man få in sina aktiviteter i programmet. 

5. Önskemål framförs av mötesdeltagare att de som anmäler en aktivitet får en 
återkoppling i form av en bekräftelse på att anmälan kommit in. Detta utlovas 
av ansvariga. 

6. Anders berättar om invigningen på Torget den 17 april. Tid 11.00- 12.00 ca 
7. Invigningstalare är inte klar ännu, planeringsgruppen jobbar med frågan. 
8. Tommy Johansson, närpolis, kommer att vara konferencier. 
9. Uppträdanden utlovas av Vätternskolan, Estetprogrammet på Platengymnasiet, 

Lillemor och Ivar Krushjelm samt Frida. 
10. Centrumföreningen och Nattvandrarna ser till att alla som vill får våfflor och 

kaffe. 
11. Lasse Andersson berättar om vad som planeras på Platengymnasiet under 

Kärleksveckan. 
12. Idéer och planering för Kärleksveckan 

a. Fredag 16/4 kommer det att vara ett musikcafé för gymnasieungdomar,
oklart var ännu. 



b. Violet och Thorvald kommer att underhålla på 59:ans musikcafé samt 
vid en musikandakt i Motala kyrka den 24/4. 

 

 

 

 

 
 

 

 göra vykort. 
 

 

c. Borensbergs fritidsgård och Hällaskolan kommer att vara med vid
avslutningen för att berätta om vad de gjort under Kärleksveckan 

d. Bostadsstiftelsen Platen planerar en alkoholfri ”after work” för vuxna på
71:an. Där har nyligen öppnats en restaurang. 

e. Medborgarskolan planerar för en dansgrupp, en musikgrupp och en
ukelelegrupp, gymnasieungdomar. (Klart till 99%). 

f. NHR (Pirkko) tänker ha en utställning av olika alster samt ett öppet hus
den 24/4 med tårta och kaffe. De ska också ordna några föreläsningar, 
med bl a Lena Hallgren och Irka Junttila, samt musikunderhållning och 
uppvisning av finsk tango. 

g. RIA kommer att servera kaffe på torget vid avslutningen den 24/4
h. På kvällen den 23/4 kommer Farsor och Morsor på stan att finnas på

torget tillsammans med Pannkakskyrkan. 
i. RPG kommer att ha evenemanget ”Hela kyrkan sjunger” med

Spångbergs från Örebro 
j. McDonalds kommer att hjälpa till med marknadsföring av 

Kärleksveckan och
k. Biblioteket ska ordna en bokutställning på Kärleksveckans tema. De

inbjuder även Rädda Barnen och andra utrymme att visa upp sina 
verksamheter. Man är också positiva att låta olika poeter komma och 
läsa dikter. 

l. Tonny Henriksson har haft kontakten med Stefan Einhorn, och det är nu
till 99% klart med en föreläsning i Folkets Hus, Skepparpinan, på kvällen 
den 19/4. Stefan kostar 15.000 kr + reskostnader + moms . Rädda 
barnen har lovat bidra med 5.000 kr, Folkuniversitetet  ställer upp med 
4.000 kr + Stefans reskostnad (enkel resa) och momskostnaderna. 

m. Åsa Kastbom från BUP Elefanten i Linköping kommer att föreläsa på de 
tre familjehusen i Motala/Borensberg den 19/4 (dagtid) för personal 
och andra intresserade. 

13. Dagens möte avslutas med att Nils-Ingvar Graan håller ett kort tal om vikten 
av samarbete mellan professionella och idéella krafter i kommunen, samt om 
betydelsen av att det finns eldsjälar som driver olika processer. Violet och 
Thorvald hyllas för sina mångåriga insatser för Kärleksveckan samt för barn 
och ungdomar i Motala genom engagemanget i de två stödföreningarna. Tack 
framförs även till Gudrun på Frälsningsarmén för att vi får tillgång till såväl 
lokal som deras service på café Utsikten. 

14. Violet och Thorvald avslutar mötet med sången ”Ljuva dröm”.   
 

Antecknat av  
Robert Kronman 


