
Stormöte 090227 planering av kärleksveckan 2009 
 
Violet och Torvald inleder mötet med sång. Violet kåserar om kärleksveckans 
tema ”Tillsammans”. 
 
 Lilla planeringsgruppen informerar: 
Anders Björkman berättar om: 
 Invigningen som kommer att vara lördagen den 28/3 kl.11.00 på torget i 
Motala. Det kommer att vara ett arrangemang med körer, dramagrupper m.m. 
Landshövdingen Björn Ericsson invigningstalar. Centrumföreningen bjuder på 
våfflor och kaffe som serveras av nattvandrarna på torget. 
 
Utvärdering av kärleksveckan kommer att äga rum den 7 maj kl.17.00 i 
frälsningsarméns lokaler. 
 
Karolina Markström informerar om: 
Anmälan av aktivitet till kärleksveckan sker antingen via mail eller på 
papperskopia som kan skickas till Violet och Thorvald. 
 
Deltagande och aktiviteter: 
 
Aktiva seniorer: Påskfest 30/3 kl.13.00 med underhållning och påsksmörgås. 
Plats: Medborgarskolan. 
 
Kompetensutvecklingsteam Motala kommun: Anordnar trubadurafton för 
äldre på Vileborg samt Svanen. 
 
Musikpedagogerna: Återkommer med program. 
 
Hällaskolan elever: Tipspromenad, talangjakt, vollybollturnering, 
rosförsäljning, information om sex och samlevnad på Hällaskolan. Konsert, 
filmkväll och våffelkväll på fritidsgården. Utsmyckning i alla butiker i 
Borensberg. Ev. specialpizzor i pizzabutikerna.  
 
Eköns fritidsgård: Musikkryzz och arrangemang. 
 
Ungdomshälsan: Kommer att vara med information på Platengymnasiet samt 
Carlsund gymnasium. 
 
Platengymnasiet: Klasserna kommer att ha olika arrangemang. Särskolan 
kommer att ha uppträdande. 
 



Neurologiska föreningen:  1 April kommer det vara ett arrangemang på 59:an. 
Violet och Thorvald kommer och underhåller. 
 
RIA: Kommer att stå på torget och bjuda på kaffe vid avslutningen av 
kärleksveckan. 
 
Violet och Thorvald: Kommer att ha musikandakt 4/4 kl.10.30 i Motala 
kyrkan. 
 
Närpolis Tommy Johansson: Kommer att vara på skolgårdaskolan för 
information. Närpolisen kommer också ha ett arrangemang med information vid 
köpcentrat i Bråstorp. 
 
Övriga deltagare som anmält aktiviteter via mail: 
 
Motala församling: Musikgudtjänst Motala kyrka 29/3 kl. 18.00. 
Musikandakter 28/3 och 4/4 kl. 10.30. 
 
Norra skolan: Har haft kärleksveckor i februari, har skrivit dikter och 
teckningstävling. Vill ställa ut alster under kärleksveckan. 
 
Mc Donalds: Kommer ta fram vykort med kärleksveckans tema. Den 4/4 
kommer det även vara en mindre aktivitet. 
 
Fria intermiliaskolan: Kommer att anordna ett träd fyllt med dimensionella 
händer i papier mache och massor av hjärtan som symboliserar tillsammans. 
 
Biblioteket: Ordnar utställning kring årets tema både på Motala bibliotek och 
Borensberg bibliotek. 
 
Agneshög förskola: Ordnar en utställning på temat tillsammans. 
 
Vätternskolan: Ordna med dikter, måla, baka etc. Vätternskolans barnkör 
kommer även att delta vid invigningen. 
 
Gocart hallen:  Kommer att ordna nattrace. 
 
Musikcafe kommer att anordnas: Love Café för Gymnasie-ungdomar 

4/4.Café Utsikten 20.00 
Rockaljongen Unplugged i Charlottenborgs 
kyrkan 27/3.21.00 

 
 



Charlottenborg kyrkan:   Besök av Margareta Melin 29/3 kl. 15.00.  
Föredrag om hennes bok ”Samtal meänglar”. 
”Hela kyrkan sjunger ”29/3 18.00 

 
Violet och Thorvald avslutar stormötet med sång! 
 
Vid pennan: Anna Nelson 
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