Kärleksveckan stormöte 20/1 2016
Plats: Frälsningsarmen
•

Violet inviger med tal och Sara från Platengymnasiet sjunger fint och inleder
stormötet. Temat på nästa kärleksvecka är: Gåvor till varandra!
Anders Björkman fortsatte med tankar kring kärleksveckan.
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Sedan följer presentation och idéer kring kärleksveckan:
Platengymnasiet – Peter Edlund – berättar att det kommer att vara många olika
aktiviteter på skolan bland annat musikunderhållning varje dag, kramrutor, kärlekspar
som kan vinna fika, personalen kommer att ha kärlekssymbol på sig.
Lars-Erik Gustavsson, en av rektorerna på Platengymnasiet och Carlsunds tar med sig
idéer för att sprida till Carlsund gymnasieskola.
Skolgårdaskola – Angela Ohlsson och fyra elever Melker Westerdahl, Christoffer
Andersson, Rebecca Johansson, Sofia Eriksson – planerar flera olika aktiviteter på
skolan.
Polisen – Tommy Johansson – deltar i lilla planeringsgruppen och kommer att vara
konferencié på invigningen.
Frälsningsarmen – Gudrun Hellman – uppger att det finns tillgängliga lokaler om
någon vill låna.
Kulturakademin – Leif Persson – informerar att det kommer att vara flera projekt.
Lördagkvällen kommer att innehålla en konsert med Roffe Wickström. På
söndagskvällen kommer det att vara ett afroprojekt, tisdagen skolteater och på kvällen
en kompiskonsert med kulturskolan samt den 14/4 en kärlekskonsert.
Fria intermiliaskolan – Ewa-britt Kemmer- berättar att det kommer att vara många
olika aktiviteter på skolan såsom kärlekskonsert, kramrutor m.m.
Skrivprojekt – Kenneth Carlsson – kommer att ha ett skrivprojekt där man kan skriva
poesi och noveller med kärlekstema.
Platenskolan – SFI – Lasse Andersson – uppger att det kommer att vara projekt på
SFI. Lasse är också med i lilla planeringsgruppen.
Konsthallen – Julius Nord – och konstintendenten –Maria Ståhl kommer att ha
workshop och utställning.
Kulturskolan – Lina Ahlsen- kommer att ha många olika aktiviteter med flera
konserter varje kväll.
Motala bibliotek – Tony Henriksson – inget planerat ännu. Det går bra att ha
utställning på biblioteket om någon är intresserad. Har även aktivitet med språkvänner.
Hyresgästföreningen – Jessica Möller och Elisabeth Bengtsson – kommer att anordna
aktiviteter på temat trygghet.
Ungdomshälsan – Herman Nockmar – ungdomshälsan kommer att finnas ute på
skolorna.
Violet och Thorvald Jangvik – kommer att finnas ute på olika aktiviteter. Deltar i lilla
planeringsgruppen.
Anna Nelson deltar också i lilla gruppen.

Ytterligare personer som finns med i lilla planeringsgruppen: Kerstin Svedmert, Lotta
Eliasson, Pia Widegren.
Anders Björkman informerar om vad som övrigt är på gång:
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Barncentrum kommer ha olika aktiviteter.
Nattrace – gocarthallen 15/4
Disco för högstadiet på Hallen, Club Hallen 9/4.
Fritidsgårdar och Hallen kommer ha olika aktiviteter.
Motala Vadstena tidning kommer att skriva.
Ljud och Bild Skolan kommer göra en skulptur som kommer ställas ut.
Kyrkorna har aktiviteter på gång.

•

Lite fler idéer diskuteras efter brainstorming. Kan man ha en kärleksparad på torget
med gående orkester från musikskolan? Hur kan vi sprida kärleksveckan till andra
kommuner? Skriva dikter på olika språk som utställning på biblioteket!

•

Fortsatt planering: vid månadsskiftet februari/mars kommer stutplaneringen att hållas.
Detaljplanering för invigningen är ännu inte fastställd. Platsen blir Kultur Akademin
12.00 den 9/4 och Avslutningen blir i Teater salongen, Motala CC 16/9 kl. 16.00

•

Mötet avslutas med mer fin musik!

Vid pennan: Anna Nelson

