
Kärleksveckan 2009  
Planeringsmöte 

 
Planeringsmötet inleddes med en sång framförd av Martine Hellman. Därefter tog Violeth 
vid och delade tankar och inspirerade runt årets tema ”tillsammans”. 
 
En presentationsrunda genomfördes bland samtliga.  
 
Anders informerade om olika möjligheter som finns att göra inom kommunen och att det ofta 
går att samverka mellan olika föreningar, skolor och andra aktörer. Vidare pratar Anders om 
invigningsdagen. Vår landshövding kommer att inviga dagen och Vätternskolans barnkör och 
medborgarskolans dansgrupp kommer att medverka då. MMPL (Motala Musik PedagogLinje) 
kommer även de medverka med något då.  
 
Lasse pratar lite om olika möjligheter som finns inom skolans värld och lite om vad som 
gjorts tidigare. 
 
 
De representanter som finns med på mötet presenterade lite av sina idéer som de tänkt 
genomföra: 
 
Seniorernas förening berättar att de ska ordna lite olika aktiviteter för de äldre bl.a. middag. 
 
Frälsningsarmén är inte helt färdiga med sin planering men de kommer bl.a. hålla öppet hus 
någon dag under kärleksveckan. 
 
Hällaskolan kommer uppmärksamma veckan med någon form av fin entré som inte är 
färdigplanerad ännu. De olika ämnena kommer belysa veckan på olika sätt bl.a. inom svenska 
och sex och samlevnad. En volleybollturnering, talangjakt och en konsert på fritidsgården 
kommer att ske. Olika dekorationer och pyssel kommer att ordnas och en bakning 
tillsammans med lärarna står bl.a. på schemat. 
 
Eköns fritidsverksamhet kommer att ordna ett musikkryss. 
 
Socialdemokraternas förening kommer att ordna olika aktiviteter ute i bostadsområdena. 
 
Kärlek och Fred kommer att ordna något ute på Väster. 
 
MMPL kommer att ordna olika musikarrangemang bl.a. till invigningen. 
 
Bostadsstiftelsen Platen kommer att ordna större evenemang ute vid Charlottenborgs 
centrum som även håller på att byggas om.  
 
Medborgarskolan är ännu på planeringsstadiet men kommer bl.a. att bidra med en 
dansföreställning på invigningen på¨torget. 
 
Kompetensutvecklingsteamet kommer att genomföra något vad är ännu inte bestämt. 
 
NHR (Pirkko) kommer att ordna bl.a. kärlekstårtor och fest ute på dagcentralen. 
 



Stora Kyrkan kommer det att vara andakt i under lördagen. 
Centrumföreningen kommer att bidra till invigningen och även hjälpa till en del under 
veckan. 
 
Nattvandrarna kommer finnas med under veckan. 
 
Rockiljongen kommer vara unplugged och hållas i centrum för ungdomarna. 
 
Intermilia skolan kommer göra ett stort träd som de vill ställa ut under veckan. 
 
Nattrace i gocart-hallen kommer genomföras. 
 
Musikcafé kommer avsluta kärleksveckan för ungdomarna under lördagkvällen.  
 
Sammanfattningsvis: Många tankar och idéer utbyttes och planeringen fortsätter fram tills 
nästa möte. 
 
 

 
Vid pennan Karolina Markström 

 


