
 

Torsdag 7 maj kl 18.30

Det mångreligiösa Göteborg  
- Romersk-Katolska kyrkan                                                                         
S:t Lukas fortsätter att besöka olika trosinriktningar 
i Göteborg. Nu träffar vi Fader Tobias, kyrkoherde 
i Kristus Konungens kyrka vid Heden. Fader Tobias 
berättar om romersk-katolsk tro och församlingens 
verksamhet.
Plats:  Katolska kyrkan, kyrksalen,  

Parkgatan 14, Göteborg.  
Fri entré.

Församlingen firar mässa kl. 18.00. 
Den som är intresserad får gärna 
närvara under mässan. Deltagande 
i nattvarden förutsätter att man är 
katolik.

Program 
våren 2015
Föreningen S:t Lukas  

i Göteborg

 

 APRIL

Bli medlem 
Medlemsavgiften i S:t Lukasföreningen 

är 200 kronor.  Avgiften och gåvor tas emot på  
bankgiro 577-0219. Skriv ditt namn, adress  
och e-post. Mer information om S:t Lukas  

finns på: www.sanktlukas.se/goteborg.   
 

Kontakt:  
Ordförande Hans Wrenne,  

tfn 0708-995569  
Verksamhetschef Birgitta Lönnebo 

tfn 0722-495505 

 MAJ

Onsdag 15 april kl 18.00

”Homo patologicus” - Om 
medicinska diagnoser i vår tid 
 

Föredraget tar pulsen på vår samtid. Diagnoser som 
ångestsyndrom och depression har snabbt ökat i om-
fattning och är intimt sammankopplade med den tid 
vi lever i.  Varför har diagnoser blivit så viktiga i vårt 
vardagsliv? Vilken betydelse får psykiatriska diagnos-
manualer för vår syn på människan?
Fredrik Svenaeus är professor 
i filosofi vid Centrum för praktisk 
kunskap, Södertörns högskola. Han 
forskar och skriver om frågor som 
rör medicinens filosofi och etik och 
människans plats i det moderna 
arbetslivet.

Plats:  Göteborgs stadsbibliotek, Hörsalen,  
Götaplatsen 3, Göteborg. Fri entré.

I samverkan  med Göteborgs stadsbibliotek, Kunskaps- 
centrum för jämlik vård vid Västra Götalandsregionen 
och Sensus. 

Tisdag 28 april kl. 18.00

Är jag deprimerad eller  
”bara lite nere”?  
Rosalie Säregård föreläser om depression och ned-
stämdhet i vår tid. Är depression vanligare än förr? Hur 
reagerar vi vid vanliga och ovanliga händelser i vårt liv. 
Tillfälle till frågor och samtal.
Rosalie är leg.psykolog, leg. psy-
koterapeut och specialist i klinisk 
psykologi. Hon arbetar vid S:t Lukas 
psykoterapimottagning i Mölndal/
Göteborg och undervisar och fors-
kar vid Göteborgs universitet.
Plats:  Mölndals stadsbibliotek,  

Annexet, Göteborgsvägen 21, Mölndal.  
Spårvagn 4 till Mölndals Centrum. Fri entré.

I samverkan med Balansen och Bilda.
www.sanktlukas.se/goteborg 

Kontakt: goteborg@sanktlukas.se 
Gåvor och medlemsavgifter: bg 577-0219



b

Tisdag 17 februari kl. 18.00
 

När är det roligt? Om humor 
som existentiell strategi 
 

Humor är central i vår tid. Att bli anklagad för att 
vara humorlös ses som en allvarlig brist. Men spelar 
humorn också en roll för våra liv bortom gapskrat-
ten? Kan gamla filosofer och teologer vara en resurs 
för att fundera på vad humor betyder i vår tid?  
Ola Sigurdson är professor i 
tros- och livsåskådningsvetenskap 
och föreståndare för Centrum för 
kultur och hälsa vid Göteborgs 
universitet.
Plats:  Göteborgs stadsbibliotek, 

Hörsalen, Götaplatsen 3,  
Göteborg. Fri entré.

I samverkan med Göteborgs stadsbibliotek och Bilda.

 
 

Måndag 9 mars kl. 18.00
 

Kärlek i vår tid - Om par- 
relationer och parterapi                                                                             
 

Träffa leg. psykoterapeuterna Kristoffer Nyman 
och Marcus Edstam vid S:t Lukas i Göteborg.  
De samtalar om att leva tillsammans och om att  
göra något åt det, när det ”skaver” i relationen.  
Tillfälle till frågor och samtal.
Plats:  Frölunda kulturhus, Stora salen, Valthorns- 

gatan 13, V Frölunda. Entré 30 kr.
I samverkan med Frölunda kulturhus och Sensus.

Tisdag 24 mars kl 18.00, kaffe från kl 17.00
 

S:t Lukasföreningens årsmöte  
Öppet för alla medlemmar och andra intresserade.                                          
Genomgång av verksamhetsåret 2014 och planering 
för 2015. 
Årsmötet avslutas med ett samtal 
tillsammans med Förbundet S:t 
Lukas ordförande Anne Marie 
Brodén; ”S:t Lukas som ideologisk 
och professionell aktör och röst i 
samhället”.
Plats:  S:t Lukas lokaler, Första 

Långgatan 21, Göteborg.  
Hållplats Masthuggstorget.

 FEBRUARI  MARSS:t Lukas är en ideell, idéburen 
organisation som verkar för 
människors utveckling och hälsa 
Med en tydlig värdegrund och människosyn arbetar S:t 
Lukas med samtalsstöd och psykoterapi för enskilda 
och par, handledning, utredningar, stöd och utveckling till 
organisationer samt med utbildningar.  Vi erbjuder våra 
kunskaper och tjänster till enskilda personer liksom till 
offentliga förvaltningar, kyrkor och andra trossamfund, 
företag och ideella organisationer. I centrum står den 
enskilda människan, ensam och i samspel med andra.                                
Tack vare gåvor, bidrag och medlemsavgifter kan S:t 
Lukas erbjuda psykoterapi till enskilda personer,  t.ex.  
unga vuxna, till kraftigt nedsatt avgift. 
En viktig del av S:t Lukas arbete är att utveckla och värna 
det goda samtalet och mötesplatser för reflektion och 
goda samtal. Det sker bland annat genom programverk-
samhet.  Programmen är öppna för alla intresserade, är 
vanligen kostnadsfria och du är varmt välkommen.   
S:t Lukas verksamhet leds av en ideell förening.  
Som medlem stödjer du verksamheten och är med att 
utveckla den! Välkommen!
 

Värdegrund för S:t Lukas   
S:t Lukas verksamhet bygger på kristen och humanistisk 
tradition och har sina rötter i psykodynamisk människosyn.
S:t Lukas:
• betonar alla människors okränkbarhet och lika värde,
• möter människor med öppenhet och respekt inför 

deras sätt att leva sina liv,
• visar respekt och öppenhet för människors olika 

trosriktningar och andliga sökande,
• ser människan som kunskapssökande och  

meningsskapande,
• utgår från att tidigare och nuvarande erfarenheter och 

relationer påverkar vår självförståelse, vår hälsa och 
våra valmöjligheter för framtiden,

• inser vikten av att arbeta med exitentiella frågor som 
försoning, frihet, skuld, ansvar och meningen med livet,

• ser människan som en helhet som påverkas fysiskt 
och psykiskt av medvetna och omedvetna tankar och 
känslor, relationer och sociala sammanhang.

Kristoffer Nyman Marcus Edstam

 

Onsdag den 25 februari kl. 18.00
 

Vad har du varit med om? 
Om rädsla, utsatthet, skam 
och skamlöshet 
Bengt Hedberg är leg psykolog, leg 
psykoterapeut och författare. Han 
talar utifrån sin bok ”Vad har du varit 
med om?”
Plats:  Mötesplats Göteborg,   

S Allégatan 1 b, vid Järntorget. 
Fri entré. 

I samverkan med Bilda. 

 Se film med psykologer 
Under våren blir det också en filmkväll med samtal på 
Aftonstjärnan på Lindholmen. Datum och film är inte  

klart när S:t Lukas program trycks. Titta efter  
information på S:t Lukas och Aftonstjärnans  

hemsidor och annons i GP!


