
OBS! Nytt datum och ny tid
Torsdag 29 November kl 17.00

”Jag pluggade för att 
överleva” 
 

Möt Jennifer Frostelid som efter åratal av stress 
och ångest drabbades av utmattningssyndrom som 
19-åring. Idag driver hon podcasten Rakt in i väggen 
tillsammans med vännen Alexander Eriksson - som 
även han delar med sig av sina erfarenheter.  
Kvällen inleds med filmen om Jennifers histora och 
går sedan in på de djupare orsakerna till utmattning 
och samtalets och öppenhetens stora betydelse för 
tillfrisknande. Från S:t Lukas mottagning deltar leg. 
psykoterapeuten Lotten Almgren.

Plats:  Arena Första Lång 
 Första Långgatan 17 
 Spårvagnshållplats Masthuggstorget/ 
 Danmarksterminalen. I samarbete med 
 Famna och studieförbundet Bilda.

PROGRAM 

Föreningen S:t Lukas  
i Göteborg

En viktig del av S:t Lukas arbete är att utveckla  
och värna det goda samtalet och skapa mötes- 

platser för reflektion och samtal. 

Genom vår programverksamhet arrangerar 
 vi programkvällar som är öppna för  

alla intresserade. Aktiviteterna är vanligen  
kostnadsfria och du är varmt välkommen att delta. 

Ingen föranmälan krävs.

Bli medlem 
Välkommen som medlem i S:t Lukas!

S:t Lukas är en idéburen organisation och vi är  
politiskt och religiöst obundna. 

S:t Lukas verksamhet grundar sig på föreningens 
medlemmar. Mycket av arbetet inom föreningen
görs ideellt. S:t Lukas lokalförening har som sin 
uppgift att bl. a. skapa mötesplatser för existen-
tiella samtal. S:t Lukas psykoterapimottagning 

erbjuder psykoterapi, handledning,  
verksamhetsutveckling och utbildningar.  

Öppenhet och respekt är S:t Lukas kännetecken. 

Medlemsavgifter och gåvor till föreningen
används till att subventionera samtalsavgifterna

för privatpersoner. Därmed blir samtalsterapi
tillgängligt för fler och bidrar till att

minska den psykiska ohälsan.

Medlemsavgiften är 200 kronor per år
och betalas till bankgiro 577-0219  

eller Swish 123 651 73 87.
Skriv namn, postadress och e-post.

Välkommen!

Mer information om S:t Lukas finns på
www.sanktlukas.se/goteborg.

Kontakt
Ordförande Bo Lönn  

0705-83 30 12 
 

Verksamhetschef Daniel Oscarsson 
0725-52 80 28

S:t Lukas terapimottagning i Göteborg
vxl 031-58 85 00

Första Långgatan 21
413 27 Göteborg

goteborg@sanktlukas.se

www.sanktlukas.se/goteborg 
Ordförande Bo Lönn 0705-83 30 12 

Verksamhetschef Daniel Oscarsson 0725-52 80 28
Gåvor och medlemsavgifter: bg 577-0219 eller Swish 123 651 73 87

PROGRAMKVÄLLAR HÖSTEN 2018NOVEMBER

Nu satsar vi på S:t Lukas på ungas psykiska hälsa och bygger ut sam-
talsstödet via nätet genom forumet Unga Lukas och Lukaschatten.  
 
Vill du bli volontär i vår ungdomschatt? Känner du kanske någon som 
vill engagera sig? Sprid gärna vidare - tillsammans kan vi göra skillnad 
i unga människors liv.   

https://ungalukas.se/stod-andra/bli-volontar/



S:t Lukas Göteborg är medarrangör till två  
programpunkter på Svenska kyrkans Se 
människan-scen på Bokmässan. Entrébiljett  
till mässan krävs. I samband med vissa före-
läsningar på Se människan-scenen fortsätter 
samtalen efteråt i samverkan med Sensus.  
Håll utkik i Bokmässans programblad.

Torsdag 27 september kl 11.00

Comedy Queen  
 

Jenny Jägerfeld berättar om Sasha 
som just fyllt tolv år och SKA bli 
en Comedy Queen. Om hon bara 
lyckas få folk att skratta kanske 
inte den livsfarliga gråten bryter 
fram. Samtalsledare: Christina 
Byström

Plats:  Bokmässan. 
 Se människan-scenen.   
 Medarrangör Rabén & Sjögren 
 och S:t Lukas Göteborg.  

 

 

 

 

 

Torsdag 27 september kl 14.00

Hjälp jag är utmattad!  
 

Den nya folksjukdomen ut- 
mattningssyndrom syns i bok- 
utgivningen. Erica Dahlgren och 
Clara Lidström, beskriver i Hjälp 
jag är utmattad! sina egna person-
liga erfarenheter av sjukdomen. 
Samtalsledare: Ulf Sjögren.

Plats:  Bokmässan. 
 Se människan-scenen.    
 Medarrangör Nordstedts  
 och S:t Lukas Göteborg.  

SEPTEMBER

Torsdag 25 oktober kl 18.00

Att försonas med livet 
medan det pågår 
 

Klara Zimmergren berättar om en 
lång resa till ett barn och det där 
med att lära sig känna igen enkel-
riktade gator. Ibland vill man både 
skriva manuset och regissera sitt liv, 
men i slutändan blev ”filmen” inte 
alls som man trodde, utan på ett 
helt annat sätt. Om en längtan som 
bor i ens steg och att våga släppa  
taget! Klara är komiker, föreläsare, 
skådespelare och programledare i  
radio och TV.

Plats: Mölndals stadsbibliotek, Brogatan 40, 
 spårvagn 2, 4 eller buss 25, hållplats  
 Mölndals innerstad. I samarbete med  
 Mölndals stadsbibliotek och studie- 
 förbundet Sensus.

 

Bokcirkel  
 

S:t Lukas har en bokcirkel i samverkan  
med studieförbundet Sensus, som brukar  

träffas ungefär gång i månaden,  
och består av sju personer. 

Om intresse finns, ser vi om vi kan  
få igång ytterligare en bokcirkel. 

Är du intresserad av att vara med?
Hör i så fall av dig till  
Anna Maria Carlson,  

070-810 44 87. 

 NOVEMBER OKTOBER

Torsdag 8 november kl 18.00

Extra föreningsmöte 
 

Mötet kommer att behandla viktiga framtidsfrågor 
för S:t Lukas i Göteborg. Varmt välkommen! Vi bjuder 
på en enkel kopp kaffe.

Plats:  S:t Lukas lokaler,  
 Första Långgatan 21, vån 3.  
 Spårvagnshållplats Masthuggstorget/ 
 Danmarksterminalen. 

Torsdag 22 november kl 19.00

Vår existentiella sårbarhet 
- om försoning och oförsonlighet 
 

Är försoning möjlig? Kan man sona ett brott?  
Hur gå vidare?
 
Detta är bl.a frågor som Ulrika 
Fritzson kommer att ta upp denna 
kväll. Hon är teolog och doktorand 
i religionsfilosofi vid Lunds univer-
sitet.
Hennes forskning handlar om för-
soningsprocesser. Inspirationen 
hittade hon bl.a i Pollsmorfängel-
set i Kapstaden. Hon har varit  
ambulerande präst i Afrika men  
arbetar nu som församlingsherde 
i Allhelgonakyrkan i Lund. 
 
Plats:  Betlehemskyrkan, Vasagatan 28,  
 Göteborg. Samarbete mellan S:t Lukas, 
 Betlehemskyrkan och Studieförbundet  
 Bilda. 


