
 

Måndag 1 december kl. 18.00

Visor i vinterkväll                                                                            
S:t Lukas traditionella adventssamling på Överås. 
I år medverkar Jaap Knevel, sång och gitarr och 
Eva Erlandsson, sång och piano. Servering av 
adventskaffe.
Plats:  Överås, Danska vägen 20, Göteborg. Fri entré.  

I samverkan med Bilda.

Program 
hösten 2014
Föreningen S:t Lukas  

i Göteborg
 

 NOVEMBER

Inget är viktigare! 
Programverksamheten verkar tillsammans  
med S:t Lukas mottagning för en bättre  

psykisk hälsa. Du kan medverka genom att  
vara stödjande medlem i S:t Lukas. 

Medlemsavgiften gör det möjligt att personer som 
behöver det, får psykoterapi till reducerad avgift. 

Medlemsavgiften är 200 kronor.    
Medlemsavgifter och gåvor tas emot på  
pg 52 41 88 - 0. Skriv ditt namn, adress  
och e-post. Mer information finns 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!

 DECEMBER
 
Onsdag 5 november kl. 18.00

Inte ens en grå liten fågel  
Musik, lyrik och berättelser om 
livets skörhet och sårbarhet  
om längtan, vänskap, kärlek                                                                                                                                 
om modet att vara 
och om döden 
med Eva Erlandsson, lärare i musik och livsåskåd-
ning vid Ljungskile folkhögskola och Jaap Knevel, 
lärare i musik, kulturhistoria och teater vid Ljungskile 
folkhögskola.  
Föreställning med musik, lyrik och berättelser följt av 
samtal tillsammans med de medverkande och psykote-
rapeuter från S:t Lukas Göteborg.
Plats:  Frölunda kulturhus, Lilla Salen, Valthornsgatan 13,  

V Frölunda. Entré: 30 kr.  I samverkan med 
Sensus.

Torsdag 13 november kl. 18.00

Kärlek i vår tid 

- om parrelationer och parterapi                                                                              
Träffa psykoterapeuterna Kristoffer Nyman och 
Marcus Edstam vid S:t Lukas i Mölndal/Göteborg. 
De föreläser om att leva tillsammans och om att göra 
något åt det, när det ”skaver” i relationen. Tillfälle till 
frågor och samtal.
Plats:   Annexet Mölndals stadsbibliotek, Göteborgs-

vägen 21, Mölndal. Spårvagn 4 till Mölndals 
Centrum. Fri entré. I samverkan med Sensus.

Kristoffer Nyman Marcus Edstam



b

 

Bokcirkel  
- start under oktober  

Välkommen till en cirkel – samtalsgrupp kring en bok! 
Vi fortsätter den goda traditionen i S:t Lukas med det 
goda samtalet. 
Samtalen leds av Anna Maria  
Carlson, socionom och tidigare 
ordförande för S:t Lukas Göteborg. 
Hon har valt att inbjuda till läsning 
och samtal kring boken ”Läsarna i 
Broken Wheel rekommenderar”, 
som kom ut 2013, skriven av  
Katarina Bivald.      
Efter den första boken bestämmer  
gruppen tillsammans vilken nästa bok  
blir.
Tid:  var fjärde tisdag eller onsdag kl. 18,  med start 

under oktober.
Plats:  S:t Lukas, Första Långgatan 21, Göteborg.   

Spårvagn 3, 9,11, hållplats Masthuggstorget.
Anmäl ditt intresse till Anna Maria Carlson, tfn 031- 
169438 eller 0708-104487 senast 1 oktober.   
I samverkan med Sensus.

 
Måndag 22 septemer kl. 18.00

Se film med psykologer                                                                                                               
S:t Lukas fortsätter samarbetet med Folkets Bio på 
Aftonstjärnan. Nu ser vi den nya, ”heta” filmen  
”Turist” av 
Ruben Östlund!  
Filmen som fick 
stående ovatio-
ner i Cannes i maj 2014.
Filmen är 120 minuter. Efter filmen fikar och samtalar 
vi om filmen med psykoterapeuterna Ingalill Ferm 
och Kristoffer Nyman från S:t Lukas.
Plats: Biograf/teater Aftonstjärnan, Plåtslagaregatan 2,  

(Lindholmen). Biljett 60 kr, kontant betalning.  
I samverkan med Sensus.

Onsdag 24 september kl. 18.00

”Innan allt försvinner”
en kväll kring det konstiga att vi om några år dör  
- hur ska man tänka?  
Owe Wikström resonerar utifrån sin nya bok ”Den 
dolda dörren - om undran inför döden”. En del säger 
att ingenting finns kvar, andra att vi lever i evighet hos 
Gud, en tredje grupp säger ”ingen vet”, vi får stå ut med 
osäkerheten. 
Owe Wikström är teolog, psyko-
terapeut och präst;  författare och 
föreläsare.  Under många år profes-
sor i religionspsykologi vid Uppsala 
universitet. 
Efter föredraget finns tid för frågor 
och samtal tillsammans med psykote-
rapeuter från S:t Lukas. 
Plats:  Frölunda kulturhus, Valthornsgatan 13, V Frölunda, 

intill Frölunda Torg. 
Lokal:  Anhörigcenter. Biljetter i receptionen/ 

biljettkassan. Entré 30 kr.  I samverkan med Bilda.

Torsdag 25 september kl. 16.30

Döden, döden, döden                                                                                                               
Finns det tankar som kan göra det lättare att uthärda att 
de vi älskar och vi själva en dag ska dö? 
Lars H Gustafsson och Owe Wikström är båda 
aktuella med böcker om döden och döendet. De sam-
talar med Anna Lindman, programledare för SVT:s 
reportageserie Döden, döden, döden.
Plats:  Bokmässan, Svenska Mässan Göteborg,  

Se människan-scenen.

Måndag 6 oktober kl. 18.00

Kulturens stora betydelse för 
hjärnan   
Gunnar Bjursell, professor emeri-
tus i molekylärbiologi, numera verk-
sam vid Karolinska Institutet. Han 
föreläser om musikens, konstens, och 
kulturens betydelse för hjärnans ut-
veckling, ökat lärande, vårt välbefin-
nande, motivation och livslust.
Han tar upp de senaste årens forskning, som visar på 
en revolutionerande utveckling av kunskapen om hur 
kultur och miljö påverkar vår hjärna.
Plats:  Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1 b,  

vid Järntorget. Fri entré.  I samverkan med Bilda.

Torsdag 9 oktober kl. 18.00

Det mångreligiösa Göteborg                                                                                              
Vi inbjuder till fortsatta besök hos församlingar med 
olika trosriktningar i Göteborg.  
Välkommen till den Serbisk 
Ortodoxa kyrkan.  Vad är  
Ortodox kristen tro?  Vi 
möter Fader Nemanja  
Mijailovic,  präst i den  
Serbisk Ortodoxa Kyrkan. 
Plats:  Serbisk Ortodoxa Kyrkan,  Runstavsgatan 9, 

(gamla Vårfrukyrkan) i Kortedala. Hållplats 
Runstensgatan, spårvagn 6,  7, 11. I samverkan 
med Bilda.

 SEPTEMBER

 OKTOBER

Du som är intresserad av existentiella frågor 
 - oavsett religiös bakgrund. 

  
Även i höst startar vi en

Samtalsgrupp
Välkommen till en grupp som samtalar om dina och 
andras tankar och funderingar kring vad som ger livet 
mening och hopp - existentiella frågor.  
Gruppen träffas vid sex tillfällen och 
startar när tillräckligt många anmält 
sig. Plats och tid meddelas närmare 
start.
Anmäl intresse till Marcus Edstam, 
socionom och leg. psykoterapeut 
vid S:t Lukas i Göteborg, tfn 0702-
486063. I samverkan med Bilda.   


