
Stormöte kärleksveckan 2010 – 01 – 25 
Lokal: Fritidsgården Skolgårda skola 
 

1. Violet Jangvik inleder mötet. 
2. Frida och Thora bjuder på fin musik. 
3. Lasse Andersson visar bilder och berättar från föregående års kärleksveckor. 
4. Här nedan följer en presentation av vilka som medverkade vid mötet samt tankar inför 

kärleksveckan: 
- Lillkyrkan i Motala: uppger att de kommer att bidra med olika aktiviteter. 
- Rädda barnen: har inte bestämt sig ännu men vill medverka. 
- Familjehus Brinken: har inte bestämt sig ännu men vill medverka. 
- Närpolisen: kommer att vara en kväll i Bråstorp och visa upp polisbil. Närpoliserna 

kommer också ev. delta på en hälsodag på Skolgårda skola. 
- Miljöpartiet: vill göra något och är öppna för förslag. 
- Skrivarföreningen Vätternspegeln: vill göra något och är öppna för förslag. 
- Platengymnasiet: har diskussioner med elevrådet och estetprogrammet om olika 

aktiviteter. 
- Borensbergs fritidsgård: kommer att anordna aktiviteter. 
- Motala spelföreningen: kommer att ordna öppna aktiviteter. 
- RFSL Östergötland: vill delta och ev. delta på invigningen. 
- Farsor och morsor på Väster: kommer att delta. 
- Shine on och Tant grön: kommer att delta med olika aktiviteter. 
- Skolgårda skola: kommer att delta på något sätt. 
- Thorvald och Violet Jangvik kommer att ha musikprogram och musikandakt under 

veckan. 
- Fältsekreterarna: kommer att delta. 

 
Övriga som inte var med på träffen men som anmält intresse:  

- Vätternspegeln genom Ulf Folkesson 
- Anhörighetscentrum i Motala kommun kommer att på drop-in ha något speciellt 

arrangemang under kärleksveckan. 
- Väntjänsten och café 59 kommer att ha någon aktivitet. 
- Bostadsstiftelsen Platen erbjuder lokaler under kärleksveckan. 
- Biblioteket är öppet för arrangemang under kärleksveckan. 
- Socialdemokraterna kommer att ha torgmöten och ordna arrangemang under 

kärleksveckan.  
- Karin Boye skolans elevråd jobbar på något arrangemang. 
- Baptistkyrkan kommer att ha någon aktivitet. 
- Vätternskolan kommer att delta vid invigningen samt ha olika arrangemang under 

veckan. 
- Hällakyrkan kommer att arrangera cafekväll samt ev. mer projekt. 
- Ett musikcafe kommer att anordnas för gymnasieungdomar. 

 
5. Invigning: 17/4 kl. 11.00 på torget i Motala. Invigningen kommer att bestå av talare, barnkör, 

vuxeninslag och ungdomsinslag. 
6. Nästa stormöte är 4/3 på cafe utsikten. Den 10 mars måste alla arrangemang vara anmälda 

för att komma med i programmet. 
7. Thora och Frida avslutar med musik. 

 
 
Vid pennan: Anna Nelson 
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