
 

Tisdag 3 november kl 18.00

Den läkande läsningen. Om 
skönlitteraturens betydelse 
vid sjukdom och sjukskrivning                                                                    
Kan man läsa sig frisk? Vilken litteratur ska man i så fall 
välja? Och hur fungerar den läkande läsningen?  
Cecilia Pettersson, fil dr i lit-
teraturvetenskap och verksam vid 
Göteborgs universitet, samtalar med 
Sofia Oldin Cederwall om bibliote-
rapi och läsning som möjliga vägar 
tillbaka till hälsa och välbefinnande.
Plats:  Göteborgs stadsbibliotek,  
 Hörsalen, Götaplatsen.  
 Fri entré. I samverkan med Bilda.

Torsdag 26 november kl 18.00 - 20.30 

Konsten att vara människa                                                               
Film, föredrag och samtal med  
Helene Granqvist prisvinnande 
producent, regissör och visionär. 
Om konflikter i vår tid mellan 
samhällssystem, paradigmskifte och 
detta att vara individ - Konsten att 
vara människa.
Plats:  Frölunda kulturhus, stora 
 salen,  Valthornsgatan 13,  
 V Frölunda. Entré 30 kr.  
 I samverkan med Bilda.

Måndag 30 november kl 18.00

Adventssamling med musik på 
Överås                                                               
”Ljus i mörkret”. Ord, sång och 
musik med sångerskan och sångpe-
dagogen Madeleine Gustafsson. 
Servering. I samverkan med Bilda.
Plats:  Överås, Danska vägen 20.  
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Torsdag 15 oktober kl 18.00

Religionens betydelse för 
samhället 
 

Vad kan vi förstå om religionens betydelse för  
samhället? Vilka svar ger forskningen? I S:t Lukas pro-
gramserie ”Det mångreligiösa Göteborg” belyser  
Bo Rothstein och Arne Rasmusson frågan från 
olika perspektiv.  Arne Rasmusson är professor i tros- 
och livsåskådningsvetenskap och Bo Rothstein profes-
sor i statskunskap, båda vid Göteborgs universitet.                                                                        
Plats:  Frölunda Kulturhus stora salen. Entré 30 kr.  
 I samverkan med Sensus.

Tisdag 27 oktober kl. 18.00

Sorgen är kärlekens pris  
Sorgen och glädjen de vandra tillsammans och sorgen 
är kärlekens pris.  Gillis Edman är 
begravningsentreprenör och möter 
människor i den djupaste sorg och 
förtvivlan, människor som letar efter 
en möjlig väg framåt. I boken ”Sorgen 
är kärlekens pris” lyfter han fram 
sorgens olika ansikten med smärta, 
gråt och förtvivlan, men också med 
kärlek, värme och relationer. Ett hopp gör att livet, 
trots allt, kan vara möjligt att leva. Gillis Edman talar 
med utgångspunkt från boken och det blir tillfälle till 
samtal och frågor.   
Plats:  Mölndals kulturhus/stadsbibliotek Möllan,  
 Annexet, Göteborgsvägen 21, Mölndal.  
 Spårvagn 2 och 4 till Mölndals centrum.  
 Fri entré. I samverkan med Balansen och Bilda. www.sanktlukas.se/goteborg 

Kontakt: goteborg@sanktlukas.se 
Ordförande Hans Wrenne 0708-995569

Verksamhetschef Birgitta Lönnebo 0722-495505
Gåvor och medlemsavgifter: bg 577-0219

Arne Rasmusson Bo Rothstein



b 

Tisdag 15 september kl. 18.00
 

Från konflikt till samarbete 
 

I alla relationer där samarbete krävs, kommer det  
situationer där önskningar, åsikter eller värderingar 
går isär.  Väl hanterat leder det ofta till att samarbetet 
kan djupna och arbetet utvecklas. Men det kan vara 
svårt. Det är lätt att hamna i fällor av försvar eller 
attack och att positionerna istället låser sig.       
Jennie Skoglund talar om samar-
betets konst och ger konkreta råd 
på hur man går från konflikt till ett 
fungerande och konstruktivt samar-
bete. Hon är legitimerad psykolog, 
arbetar vid S:t Lukas i Göteborg 
och har drygt tio års erfarenhet av 
konflikthantering i organisationer.
Plats:  Göteborgs stadsbibliotek, trappscenen.  
 Fri entré.  I samverkan med Sensus.

 

Torsdag 24 september kl. 14.00 - 14.20
 

Förlåta och bevara sitt hjärta                                                                             
 

Fred i vår inre värld är en förutsättning för fred och 
lyhördhet i relation till andra. Vad kan vi då göra för 
att öka utrymmet för kärlek och försoning i vårt eget 
inre?  
Kring dessa frågor samtalar förfat-
taren och poeten Margareta 
Melin med Lisbeth Gustafsson.  
I samverkan med Libris förlag och 
Studieförbundet Bilda.
Plats:  Svenska Mässan,  
 Se människan-scenen.  
Entré:  Entrébiljett till Bokmässan.

Lördag 26 september kl 13.00 - 13.20
 

Den sårade divan  
Agnes von Krusenstjerna, Sigrid Hjertén och Nelly 
Sachs föddes ungefär samtidigt och blev alla erkända 
konstnärer men också diagnosticerade som psykiskt 
sjuka.  
Karin Johannisson, professor 
emeritus i idé- och lärdomshistoria 
vid Uppsala Universitet sätter deras 
öden i relation till kultur, psykiatri, 
kön, kropp och sexualitet. Hon 
samtalar med Alf Linderman.  
I samverkan med Albert Bonniers 
förlag. 
Plats:  Svenska Mässan, Se människan-scenen.  
Entré:  Entrébiljett till Bokmässan.

 SEPTEMBER

 

Onsdag den 23 september kl. 18.30
 

Hem och hemlöshet i  
migrationernas Europa 
med författaren och journalisten Göran Rosenberg 
Plats:  Säve kyrka, Svensbyvägen, 

Säve. Busshållplats, Säve  
station. Fri entré. I samverkan 
med Tuve-Säve församling. 

 

 

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

  
Även i höst startar vi en

Samtalscirkel  
Livet och hälsan

Livet och hälsan är en kurs där deltagarna 
får möjlighet att reflektera kring tankar om 
livet och vad som ger inre styrka och känsla 
av sammanhang. Kursen innehåller samtal om 
livsåskådning, pass med rörelse och avspänning 
samt möjlighet att pröva olika kreativa uttrycks-
former. Mellan träffarna arbetar deltagarna med 
uppgifter de själva valt, en som hör ihop med 
temat och en som handlar om att bli mer fysiskt 
aktiv. S:t Lukas erbjuder kursen som studiecirkel i 
samverkan med studieförbundet Bilda.
Tid: Gruppen träffas tre gånger, torsdagarna 
 5/11, 19/11 och 3/12 kl 17.30-20.30.
Plats: S:t Lukas, Första Långgatan 21,  
 Göteborg 
Avgift:  200 kr erläggs första träffen. I avgiften 
 ingår enkelt fika och studiematerial. 

Kursledare: Charlotte Härnstam, Studieförbundet 
Bilda. Frågor och anmälan senast den 22 oktober 
görs till Charlotte Härnstam, 0322-795 92, på 
www.bilda.nu eller charlotte.harnstam@bilda.nu.   

Bokcirkel  
- platser kvar  

En bokcirkel startade hösten 2014. Det är sex 
personer som träffas en gång i månaden och sam-
talar om en bok som alla har läst till den gången. 
Gruppen väljer tillsammans vilka böcker man vill 
läsa. Cirkeln sker i samverkan med Sensus och 
träffas i S:t Lukas lokaler på Första Långgatan 21 
i Göteborg.  
Är du intresserad av att vara med? Det finns plats 
för ytterligare en eller två deltagare.  Välkommen 
att kontakta Anna Maria Carlson, tfn 0708-104487.

S:t Lukas Göteborg är en av huvudmännen för Ljungskile folkhögskola 
Folkhögskolan inbjuder till ett årligt samtalsforum i livsåskådningsfrågor. 

Nästa Nyttårsforum äger rum torsdag 14/1–lördag 16/1 2016 med temat:  DEN ANDRE.  
Du får vara med i intressanta och engagerande föreläsningar, samtal, musik och 

konstupplevelser. Mer information kommer att finnas på folkhögskolans och även S:t Lukas hemsida.


