
Torsdag 10 april kl. 18.00

Musikens möjligheter för glädjen i 
livet – och som lindring för smärta 
och sorg  
Musikterapeut Birgitta Andersson har 
stor erfarenhet av arbete med musikens 
läkande kraft för människor i olika livs-
skeden; om musik och sång för kroppens 
och själens hälsa                                

Plats: Lilla salen, Frölunda Kulturhus, Valthornsgatan 13, 
Västra Frölunda. Entré: 30 kr. Samverkan med Sensus.

Torsdag 24 april kl. 18.00

Det mångreligiösa Göteborg                                                                             
Vi besöker det nya Thailändska Buddhistiska Templet 
på Hisingen.  Guidning och information genom  Phra 
Adjan Phongsak Sovaro och religionsvetaren Marcus 
Nilsson, Sensus

Plats: Skändlavägen 75 på Hisingen. Hitta hit:  Från 
Backaplan/Hjalmar Brantingsplatsen går buss 37, håll-
plats Assmundtorp. Fri entré. Samverkan med Sensus. 
Mer information: www.watphagbg.se/sv/

 

Program 
våren 2014
Föreningen S:t Lukas  

i Göteborg

 APRIL

Inget är viktigare! 
S:t Lukas arbetar för psykisk hälsa. Du 
som tycker det är viktigt kan stödja S:t 
Lukas genom att vara stödjande medlem. 
Medlemsavgiften är 200 kronor och alla 
sådana inkomster används för att erbjuda 
psykoterapi till personer som behöver 
det, till nedsatt kostnad.   Medlemsavgifter 
och gåvor tas emot på pg 52 41 88 - 0. 
Skriv ditt namn, adress och e-postadress. 

Mer information på: 
www.goteborg.sanktlukas.se. 
Kontakt: ordf. Hans Wrenne, 

tfn 0708-995569. 

Välkommen att vara en som verkar för 
psykisk hälsa och för stöd och terapi 

vid psykisk ohälsa!

S:t Lukas nya lokaler 
på Första Långgatan.

Ny adress i Göteborg:Första Långgatan 21, 
413 27  Göteborg 

Tel. 031 58 85 00



 JANUARI
Onsdag 22 januari kl. 18.00

Att skåda livet - eller leva det?                                                                                                              
Vår delaktighet i andras pågå-
ende liv kan idag vara global i 
sin räckvidd. Vi kan också idag 
ständigt vara ”uppkopplade” och 
tillgängliga för den delaktigheten. 
Men påverkas vi av den mediala 
delaktigheten till engagemang, till fördjupad reflexion 
över eget liv och egen livsupplevelse eller passivi-
seras vi till åskådare av andras liv och leverne? Med 
alltför få möjligheter till möte, respons och dialog? 
Prästen och leg psykoterapeuten Bengt Gustafs-
son, S:t Lukas Göteborg, inleder vårens program.                                                                                                                                         
                   
Plats: Mötesplats Göteborg, S Allégatan 1b. Fri entré. Hitta 
hit: spårvagns-och busshållplats Järntorget. Samverkan 
med Bilda 

Tisdag 18 februari kl. 18.00

Se film med psykologer                                                                                                             
Film, fika och samtal tillsammans 
med psykoterapeuterna Eva 
Eriksson och Kristoffer Nyman vid 
S:t Lukas mottagning i Göteborg. 
Filmen är ”Återträffen”, den sen-
sationella filmen av och med Anna 
Odell! Omstridda konstnären Anna 
Odells filmdebut är lite otippat 
en av förra årets mest spännande 
svenska filmer, en halvt dokumentär studie i mänskligt 
beteende och konfrontationer kring gamla synder.   
Vinnare av kritikerpriset och pris för bästa debutfilm 
vid Venedigs filmfestival. Fyra nomineringar till årets 
Guldbaggegala. 

Plats: Aftonstjärnan, Folkets Bio, Plåtslagargatan 2, Lind-
holmen Göteborg. Entré: 60 kr. Samverkan med Sensus

 MARS
Tisdag 4 mars kl. 18.00

Att gå i terapi - Vad händer i det 
psykoterapeutiska samtalet? 
Ett samtal om psykoterapi mellan 
Ingalill Ferm, leg psykoterapeut vid S:t 
Lukas Göteborg och Andreas Lund-
qvist, pedagog och egenföretagare 
med egen erfarenhet av psykote-
rapi. En kväll där perspektiv möts 
kring denna spännande och viktiga 
fråga: Vad är det egentligen som 
händer i det terapeutiska samtalet?  

Plats: Annexet, Möllan, Göteborgsvägen 19, Mölndal. Hitta 
hit: Spårvagn 4 till Mölndals Centrum. Fri entré. Samver-
kan med Bilda.

Måndag 10 mars kl 18.00

Sorgens många faser och uttryck                                                                                                               
Sorg hör ihop med förlust och död. Sorg är en del i alla 

människors liv. I sorgen möter vi 
det existentiella; frågor och svar om 
livets helhet, om livets mening.  Leg. 
psykoterapeuten  Lill Molén, S:t Lukas 
och begravningsentreprenören Gillis 
Edman  ger var sin inledning som 
följs av ett samtal mellan Gillis, Lill och publiken. Samtalsle-
dare är S:t Lukas ordf. i Göteborg, Hans Wrenne.

Plats: Frölunda Kulturhus,  Valthornsgatan 13, Västra Frölun-
da. Entré: 30 kr. Samverkan med Bilda.

Tisdag 18 mars kl. 18.00, servering från 17.30

Föreningens årsmöte 
Tillträdande direktor för Förbundet 
S:t Lukas, Fredrik Daveby, medverkar. 
Fredrik reflekterar över ”vad det är 
att vara människa” som inledning på 
ett gemensamt samtal om S:t Lukas 
möjligheter att vara en stödjande 
kraft och kompetens i samhället. Medverkan av verksam-
hetschef Birgitta Lönnebo, ordf. Hans Wrenne med flera.

Plats: S:t Lukas nya lokaler Första Långgatan 21, Göte-
borg. Hitta hit: Spårvagnshållplats Masthuggstorget.

Onsdag 26 mars kl. 18.00 – 20.30

Det mångreligiösa Göteborg                                                                                              
Religionsfrihet och uttran-
defrihet – frihet från reli-
gion eller frihet till religion. 
Lagarna om yttrandefrihet 
och om religionsfrihet 
kan uppfattas ställas mot 
varandra när debatten är 

intensiv. Finns det möjlighet att dryfta och värna om 
frågor som berör religion och yttrandefrihet på lika 
villkor? Hur kan vi hantera olika gruppers rättigheter 
och friheter i ett  pluralistiskt samhälle? Seminarium 
med Omar Mustaafa, rektor på IbnRushd studieförbund, 
Gabriel Byström, kulturchef på Göteborgs-Posten och 
Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göte-
borgs universitet.                                                                             

Plats: Interreligiösa Centret, Kyrkogatan 25. Fri entré och 
fika. Samverkan med Interreligiösa centret.

Du som är intresserad av existentiella frågor 
oavsett religiös bakgrund! Vi startar en

Samtalsgrupp
Välkommen till en samtalsgrupp kring 
dina och andras frågor och tankar om vad 
som ger livet mening och hopp; existen-
tiella frågor - oavsett religiös tillhörighet.                                                            
Tid: Vi möts onsdagar kl 18 - 20 vid sex tillfällen.                                                                                               
Plats: meddelas närmare start. Kostnad 
400 kronor. Samverkan med Bilda. Frågor 
och anmälan snarast till samtalsledarna:                                                                                                                                  
             

Anmäl intresse till: 
Marcus Edstam, socionom och leg. psy-
koterapeut, S:t Lukas, tfn 0702-48 60 63.                          
Ingmarie Gill, socionom och diakon. Medlem i 
S:t Lukas. Tfn 0706-441252 

 FEBRUARI


