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Välkommen till Kulturakademin, Urban Hjärnes väg 6
Lördagen den 21 mars kl 12.00 – 13.00

Årets tema: SE HELA MÄNNISKAN
Invigningstalare:
Konferencierer:
Medverkande:

Eva-Lena Frick, Vätternrundan
Tommy Johansson & Beppe Eliasson
• Barnkör från Vätternskolan
• Kalle Hellman & co
• Kenneth Carlsson
• Utdelande av Socialnämndens pris till ”Årets sociala insats”
• Ungdomskör från Karin Boye skolan

Servering 11.00 – 14.00 i samarbete med Café Utsikten
Initiativtagare och samordnare:
Stödföreningen för förebyggande arbete bland barn och ungdom i Motala kommun
Medarrangörer: Motala kommun och Motala Vadstena Tidningen
Välkommen även till övriga arrangemang under veckan

Motala

karleksveckan.se
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facebook/kärleksveckan

Alla politiska partier i Motala,
Polismyndigheten i Motala,
Borensbergs Pastorat,
Sjökumla Missionsförsamling och
Röda Korset
stöder
Kärleksveckans tema

Program hela veckan
(under ordinarie öppettider)

• Bokutställning på Motala bibliotek på temat ”Hela människan”
• Konstutställning av medieelever från LBS Motala i Gallerian
• Kärleksträd - Skriv en fin hälsning till någon och häng upp i trädet i
Gallerian!
• Bokutställning med årets tema i fokus i Akademibokhandeln
• Förskolan Bondebacka ställer ut sitt kärleksträd i kommunhuset
• Konstutställning i Charlottenborgskyrkan- Linda Gerdin visar sina bilder målade utifrån Frälsarkransens olika pärlor. Frälsarkransen firar
20 år.
• Utställning i Borensbergs bibliotek 23/3 - 10/4. Elever tolkar temat
”Se hela människan” med texter, bilder eller ljud/film - målgruppen:
barn 6 - 12 år.
• Café Bar och Kök Sjöbris serverar mellan 11.30 - 14.30 en ”Kärlekspasta”. Dryck tillkommer.
• Under hela Kärleksveckan kommer Café Bar och Kök Sjöbris mellan
10.00 - 17.00 ha ett fikaerbjudande, rulltårtsbakelse med kaffe/te
• Utställning i Fria InterMiliaskolan på Textilvägen 5 - Elevarbeten kring
temat ”Se hela människan” från åk F-9 visas upp i skolans matsal.
• Blodtrycksmätning, mätning av BMI och muskelmassa, gratis på Apoteket Kronan mellan 09.30 - 16.00 23 - 27 mars
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Kärleksveckans program i skolor och fritidsgårdar
Hällaskolan och fritidsgården kommer att ha många aktiviteter under veckan
och här presenterar vi:
Både skolan och
fritidsgården
Fredag 20 mars
08.15

Hällaskolan bjuder på frukost i cafeterian med trubadur som spelar.

10.45 - 12.30

Lunchmusik i Hällaskolans matsal

14.00

Vi gör geléljus på fritidsgården

Onsdag 25 mars
10.45 - 12.30

Ungdomar bjuder alla i matsalen på kärleksmums som de själva bakat under veckan.
Hällaskolans matsal.

Fredag 27 mars
kväll

Vi äter våfflor och kör Just dance på fritidsgården

Hela skolveckan
08.30 - 14.00
Hela skolveckan
eftermiddag och kväll

Frågesport i kärlekens tecken! Hällaskolans cafeteria

Pyssel på Borensbergs fritidsgård

Platengymnasiet:
Måndag 23 mars
08.00 - 15.00

Rosor delas ut till personalen för att bäras under veckan. Alla ska känna glädje :-)

09.00

Musikprofil 3 sjunger vid cafeterian

Hela skolveckan

KÄRLEKSKÅREN går runt i röda hjälmar och samlar kärlekspar samt vänskapspar till
dragningen som är varje dag kl 12.00 vid cafeterian. Ett par vinner två kärlekskakor o
kaffe.

Hela skolveckan
08.00 - 16.00

MEDIATEKET visar film och har tipspromenad, samt massor av kärlek

Tisdag 24 mars
09.00 - 09.30

HENKE och FILIP underhåller vid cafeterian

11.30

Personalorkestern vid cafeterian

Onsdag 25 mars
09.00

Personalorkestern vid cafeterian

10.00 - 13.00

Ungdomshälsan finns på skolan bredvid fiket och informerar och svarar på frågor.

11.30 - 12.30

Platenkören samt Barfotakören underhåller vid cafeterian

Fredag 27 mars
09.00 - 09.30

Musikprofil 2 underhåller vid cafeterian

12.00 - 12.30

Sista dragningen av de kärleks/vänskapspar som vinner FRUKOST på HOTELL ÖSTERMALM vid cafeterian

Skolgårda skola och fritidsgård:
Hela skolveckan
08.00 - ca 14.00

Aktivíteter för år F-9 utifrån temat, se hela människan
Elevrådet 6 - 9: måndag - Hjärtetävling, tisdag - frågetävling, onsdag - våfflor, torsdag
- alla bär röda detaljer, fredag - geléhjärtan. Uppträdande i cafeterian under veckan.

Carlsunds Utbildningscentrum:
Torsdag 26 mars
10.00 - 13.00

Ungdomshälsan finns på skolan utanför matsalen och informerar och svarar på frågor.
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Bråstorpskolan:
Hela skolveckan
08.00 - 13.00

Vi kommer att arbeta med temat Se Hela Människan genom vårt skapande skola projekt ”Bråstorpsbladet”

Smedsby skola:
Hela skolveckan
ordinarie skoltid

Skolan väver in årets tema direkt i undervisningen. Eleverna kommer också att bygga ett
Kärleksträd med ”Hjärtogram”

Fria InterMilia skolan:
Hela skolveckan
08.00 - 14.00

Kramruta - eleverna i F-3 kommer att ordna med en kramruta som under veckan finns
tillgänglig för den som är i behov av en varm och vänlig kram.

08.00 - 14.00

Klotterplank - åk 4-6 kommer att ha ett klotterplank i korridoren med temat ”Detta gör
mig hel”. Här har man möjlighet att dela med sig av sina tankar under hela veckan.

08.00 - 14.00

Klotterplank
Åk 7-9 kommer att ha ett klotterplank i uppehållsrummet med temat ”Hör min röst”.
Här har man under veckan möjlighet att skriva av sig och få fram sina tankar och åsikter.

Fågelsta skola:
Hela skolveckan

Vi uppmärksammar Kärleksveckan med en rad löpande aktiviteter såsom tillverkning av
pärlplattor, brevskrivning och samarbetsövningar. Vi har gjort små filmer på Ipads om
att vara en bra kompis. Filmerna visar vi under Kärleksveckan.

Ljud och bildskolan:
Fredag 27 mars
10.30 - 13.00

Ungdomshälsan finns på skolan och informerar och svarar på frågor.

Mariebergsskolan:
Fredag 27 mars
08.00 - 14.00

Mariebergsskolan har Temadag. Respektive klass arbetar med gemenskap, trygghet
och språk på förmiddagen. Eftermiddagen ägnas åt samarbetsövningar av olika slag.

Nykyrka skola:
Fredag 27 mars
12.00

Gemensam avslutning på tema ”Vänskap”. Elever från olika klasser träffas i större grupp
och redovisar veckans arbeten i tema ”Vänskap” för varandra. De läser t.ex upp sina
dikter och berättelser, samt visar egna bilder eller musiktexter.

Övriga skolor:
Hela skolveckan

väver in Kärleksveckans tema i sin dagliga undervisning.
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Kärleksveckans program - dag för dag
Lördag 21 mars - Invigning av Kärleksveckan på Kulturakademin
10.00 - 12.00

Språkcafé i Missionskyrkan, fika och gemenskap över gränserna

10.30

Vernissage på Stora torget

10.30

Musikandakt med Motala Kyrkliga Brassband i Motala kyrka

11.00 - 14.00

Musik - Blue Eyes Cover sjunger i Gallerian

15.15 - 16.00

Teater IMBA ger ”Vår version av Askungen” - en modern version av den gamla berättelsen i
Kulturakademien

18.00

”Burundi i focus” - Pastor Joseph från Burundi berättar och visar bilder om hjälparbete bland
barn i Burundi i Pingstkyrkan

18.00 - 22.00

Karaokedans med kärlekssånger i Södergården

18.00 -

Kärleksfest med buffé i restaurang Snäckan. Entré 150 kr

21.00 - 00.00

Skaka rumpa! Högstadiedisco på Hallen, inträde 50 kr. Fri garderob. Dj: Töserna. Drogfritt. Caféservering med läsk och tilltugg.

Söndag 22 mars
10.00

Råssnässkyrkan - Familjemässa Nybörjarkören, Barnkören, kyrkans alla barngrupper. Mattias Ellehammer predikar. Kyrkfika.

10.00

Västra Ny kyrka - Jungfru Marie bebådelsedag - Familjegudstjänst med änglautdelning, kyrkfika

10.30

Pingstkyrkan - Gudstjänst ”Relationer och kärlek” Mika Juurikivi talar, sång, söndagsskola, kyrkkaffe

10.30

Baptistkyrkan - Gudstjänst, där Sven-Gunnar Österberg predikar över temat ”ATT VARA UTVALD”

11.00

Missionskyrkan - Gudstjänst, Eva Joelsson predikar, Anders Forsell sång, målargruppen ”Färgglatt” medverkar med alster.

11.00

Motala kyrka - Musikmässa. Motala Motettkör sjunger Mariasånger

12.00

Godegårds kyrka - Jungfru Marie bebådelsedag - Familjegudstjänst med änglautdelning, kyrkkorv.

14.30 - 15.30

GONG för kärleken. Upplev gongarnas vibration i kropp, sinne och själ. Järnvägsgatan 46
www.gongiversum.com

16.00

Blåsorkesterkonsert med Kulturskolan i Kulturakademin

18.00

Lillkyrkan - Kvällsmässa. Anders Hedin predikar.

18.00 - 20.00

Yogapass och meditation som hjälper oss att öppna hjärtat för villkorslös kärlek.
Järnvägsgatan 46

Måndag 23 mars
10.00 - 14.30

Avslappningsmassage för medlemmar i Fontänhuset

18.30 - 20.00

Föredrag i Motala bibliotek - ”Hela människan – livet och döden” av Owe Wikström. Arrangörer:
Motala läser, Folkuniversitetet, Svenska kyrkan.

14.00 - 16.30

Kom och pröva på data på Vättersol (DHR-stugan)! Tag gärna med din egen laptop.
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Tisdag 24 mars
09.30 - 11.30

Sjukhuskyrkan och Kultur i vården bjuder på kaffe med dopp vid A-Entrén på Motala Lasarett.

10.00 - 14.00

Informationsbord BRIS på Motala bibliotek

10.00 - 14.30

Avslappningsmassage för medlemmar i Fontänhuset

14.00

Vätternskolans barnkör sjunger för patienter och anställda på Motala Lasarett avd 13

14.00 - 16.30

Minns vårt Motala! Föreläsning och vi tittar på bilder. Föreningshuset Vättersol

14.00 - 16.30

Filmvisning för barn och föräldrar på BarnCentrum! Vi bjuder på korv, dricka och snacks samt
visar barnfilm på stor skärm.

18.00

Kompiskonsert - Kulturskolans yngre ensembler, körer, dans- & teatergrupper bjuder in till
kompiskonsert på Kulturakademin. Fri entré. Välkomna!

18.00

Kompiskonsert på Kulturakademin - Körer och orkestrar från Kulturskolan sjunger och spelar
sånger om vänskap.

Onsdag 25 mars
10.00 - 14.30

Avslappningsmassage för medlemmar i Fontänhuset

13.30

Råssnäskyrkan - Vardagsgudstjänst med efterföljande fika.

14.00 - 16.30

Öppet hus i Föreningshuset Vättersol (DHR stugan). Underhållning med kaffe & våffla.

16.00 - 20.00

Våffelbingo på Hallen! Vi spelar bingo och äter våfflor. Erbjudanden i Café S hela kvällen! För
alla mellan 16 - 25 år.

16.30

Musik på UBBES Café! Ta en fika och lyssna till Kulturskolans grupper, Start, Müsli och Hot
Club de Motala.

18.00 - 18.30

Nattvardsandakt i Missionskyrkan

18.00 - 20.30

Kärleksbingo. Dörrarna öppnas 17.00 på Södergården

18.30

Alphakurs i Missionskyrkan

18.30 - 20.00

Ungdomsmässa i Charlottenborgskyrkan med efterföljande fika

Torsdag 26 mars
09.30 - 10.45 och
13.30 - 14.45

Hitta ditt inre lugn med avslappning/meditation. Tips på vad du kan göra för att må bra och nå
ett rikare liv. Fontänhuset, Vintergatan 15

11.30 - 13.00

Sopplunch, grönärtpurésoppa med krutonger, smörgås, kaffe o kaka serveras i Missionskyrkan

12.00

Lunchmusik från läktarorgeln i Motala kyrka. Önskemusik, kaffe och smörgås

14.00 - 16.30

Kokosolja i fokus - fakta om kokosolja. Du får smaka på! Underhållning av kören från Gullkullen
på Föreningshuset Vättersol (DHR stugan)

15.00 - 16.30

Café på Fria InterMiliaskolan - ”Kom som du är” har öppet för den som vill komma och fika
hembakade kärleksmums och vistas i ett välkomnande brus hos oss!

17.00 - 20.00

Diskussionskväll på Hallen med Unga KRIS. Vi visar videoklipp och gör värderingsövningar
utifrån olika perspektiv för att uppmärksamma årets tema: Se Hela Människan. För alla mellan
16 - 25 år. Ungdomar från SSU bjuder på fikat under kvällen.

18.30

Råssnäskyrkan - Taizemässa. Råssnäskören, gitarr: Marcus Nilsson, fiol: Anna Ighe, sång: Evelina
Strand. Mattias Ellehammer predikar. Fika.
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Fredag 27 mars
Hela dagen under
ordinarie
öppettid

Elever från Hällaskolan bjuder på kärleksmums på Borensbergs bibliotek.

09.15

Barnkör från Godegårds skola sjunger sånger för de äldre på Servicehemmet i Godegård

09.30 - 11.30

Våffelcafé i Råssnäskyrkan

10.00

”Allkonstverk - musik, dans och bild” med Vätternskolans år 1 & 2 på Motala bibliotek

10.00 - 10.30

1:an på Charlottenborgsskolan sjunger sånger om att duga som man är, både gammalt och
nyskrivet. Charlottenborgs centrum

13.00

Gatukonst - Elever år 9 på Skolgårda skola jobbar med den lilla människan ute i den stora världen. Motala centrum och i skolans bildsal

14.00 - 16.30

Filmvisning för barn och föräldrar på BarnCentrum! Vi bjuder på korv, dricka och snacks samt
visar barnfilm på stor skärm.

15.00 - 20.00

5-kamp på Hallen! Testa dina förmågor och visa vad du kan i en utmanande 5-kamp! För alla
mellan 16 - 25 år.

16.30

Nattrace 3 klasser med start Senior kl 17.30 250:- Högstadiet kl 19.00 80:- Gymnasiet kl 20.30
80:- Plats Motala Gokart - Gamla Elektrolux

Lördag 28 mars - Avslutningen av Kärleksveckan på Sjöbris
10.00 - 12.00

Språkcafé, fika och gemenskap över gränserna i Missionskyrkan

10.00 - 15.00

Må bra dag på Södergården. Dagen med många olika sätt att ge kärlek till dig själv och till din
kropp.

10.30

Musikandakt i Motala kyrka. Mikael Börresen, klarinettist från Tyskland. Annelie Eriksson, orgel.

11.00 - 13.00

Motala Församling serverar våfflor utanför Motala kyrka. Kostnad 20 kr. Behållningen går till
Svenska Kyrkans internationella arbete på temat: Utrota hungern!

14.00 - 16.30

Stay Close - Monica och Kenneth framför ett program med många härliga låtar av Ted Gärdestad i Föreningshuset Vättersol (DHR stugan)

Vill du att framtiden ska vara ljus?

Släck lördag 28 mars 20.30 - 21.30

motala.se/earthhour

Gör en timme någon skillnad för klimatet egentligen? Nej, det
gör den nog inte. Men ditt engagemang och resten av årets
8759 timmar gör det!
I Motala kommun så…
• är 94% av vår energianvändning fossilfri
• kör Avfallsenheten på 100% fossilfritt bränsle
• jobbar vi aktivt för att Motala ska bli en ännu bättre cykelstad
• släcker vi flera av våra byggnader den 28 mars till stöd för klimatet
Visst är du också med?
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Välkommen till Sjöbris, Vätternpromenaden - Motala Convention Center
Lördagen den 28 mars Kl 16.00 – 18.00

Årets tema: SE HELA MÄNNISKAN
Konferencier:
Medverkande:

Avslutningstal:

Kenneth Carlsson
• Tjejgrupp från Vätternskolan
• Presentation av Earth Hour
• Jazz på Kulturskolans vis med Lena Tjäder och ungdomar
• Utdelande av MVT:s och Rädda Barnens pris ”Barnens Vän”
• Henrik Langemyr
Violet Jangvik

Servering hela tiden med bl.a. ”smarta erbjudanden”
Initiativtagare och samordnare:
Stödföreningen för förebyggande arbete bland barn och ungdom i Motala kommun
Medarrangörer: Motala kommun och Motala Vadstena Tidningen

Motala

karleksveckan.se
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Sponsorer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alliansen i Motala
Atlas, Industrial Print
Bostadsstiftelsen Platen
Centrumföreningen
Cramo
Frälsningsarmén – Kåren i Motala
Kulturakademien
Lions International Borensberg
Lions Club Blåklinten Motala

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maxi ICA Stormarknad
Motala Convention Centre och café Sjöbris
Motala kommun
Motala Tandvårdsgrupp
Motala & Vadstena Tidning
Rädda Barnen
Socialdemokraterna i Motala
UBBES café
Viblomman

Deltagande föreningar (exklusive sponsorer)
•
•
•
•
•
•
•

DHR
Finska Föreningen
Fjärilen
Folkuniversitetet
HRF
Intresseföreningen Gamla Sta’n
Livskraft

•
•
•
•
•
•

Med Gemensamma Krafter
Motala Kristna Förbund
Motala läser
Motala Teaterförening
NEURO-Förbundet
RFSU

Deltagande företag (exklusive sponsorer)
•
•
•

Akademiska bokhandeln
Apoteket Kronan
Charlottenborgs Centrum

Deltagande kyrkor
Motala församling
•
•
•
•
•

Charlottenborgskyrkan
Lillkyrkan
Motala kyrka
Råssnäskyrkan
Sjukhuskyrkan

•
•
•

Gallerian
Gokart (Martin Hjälmar)
Hotell Östermalm

Övriga församlingar
•
•
•
•
•
•
•

Frälsningsarmén – Kåren i Motala
Godegårds kyrka
Motala Baptistförsamling
Motala Missionsförsamling
Västra Ny kyrka
Godegårds kyrka
Pingstkyrkan i Motala

Övriga engagerade (exklusive sponsorer)
•
•
•
•
•
•
•

Barncentrum
Borensbergs bibliotek
BRIS
Fontänhuset
Föreningshuset Vättersol
Hallens Ungdomscenter
Kulturakademin

•
•
•
•
•
•
•

Kulturskolan i Motala
Kultur i vården (Motala lasarett)
Med Gemensamma Krafter
Motala bibliotek
Motala konsthall
Råssnäskyrkans fritidshem
Ungdomshälsan

Initiativtagare och samordnare:
Stödföreningen för förebyggande arbete bland barn och ungdom
i Motala kommun
Medarrangörer: Motala kommun och Motala Vadstena Tidning

karleksveckan.se
Facebook/Kärleksveckan 2015

