
 

Torsdag 4 april kl 18.00

1968-rörelsen och  
auktoritära strömningar 
i vår tid 
 

Ulf Bjereld, professor i statsveten-
skap, föreläser med utgångspunkt 
från sin bok 1968 - När allt började. 

Plats: Frölunda kulturhus.  
 Avgift 50 kr.  
 I samarbete med Frölunda 
 kulturhus 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 VÅREN 2019APRIL

Vill du  

STÖDJA?
Psykisk ohälsa ökar, inte minst bland unga och äldre.  
S:t Lukas arbetar aktivt för att stödja de som behöver 
hjälp, med ditt stöd kan vi hjälpa fler.

Du kan stödja genom att: 
Bli medlem  stöd vårt arbete för psykisk hälsa
Bli volontär  verka i S:t Lukas ungdomschat
Ge en gåva stöd de som själva inte har råd
Bli månadsgivare till S:t Lukas ungdomschat
Ge bort ett stödsamtal hjälp någon att komma igång 
Bli sponsor företag kan göra en viktig insats

   

Ulf Bjereld



18 januari kl 10.00 -19 januari kl 16.00 
 

Hungrigt hjärta 
- samtal om de stora livsfrågorna  
 

Nyttårsforum erbjuder en dialogprocess där 
tankar får tid att mogna och fördjupas och har 
genom åren blivit en meningsfull mötesplats. 
Temat den här gången är Hungrigt hjärta, och 
på programmet står inbjudna talare, samtal 
i smågrupper, filmvisning, konst och musik. 
Medverksande är bl.a Bob Hansson, poet, Robert 
Eriksson, författare, Gabriela Pichler, filmregissör 
m.fl.

Plats:  Ljungskile folkhögskola 
 Anmälan måste göras senast 7 januari. 
 Anmälan, program och mer information:  
 https://www.ljungskile.org/nyttarsforum/
 

 

 

 

Tisdag 5 februari kl 18.00 i Göteborg 
Torsdag 7 februari kl 19.00 i Borås

Vad tjänar det till att 
prata? 
 

 

Om nödvändigheten att komma 
till tals. Ingvar Bengtsson, leg. 
psykoterapeut, teol dr, tidigare 
bitr föreståndare vid S:t Lukas 
mottagning i Göteborg och för-
fattare till ovanstående bok.

Plats:  Göteborg 5 februari: 
 S:t Jakobs församling,  Parkgatan 4.  
 I samarbete med studieförbundet Bilda. 
 Borås 7 februari:  
 Immanuelskyrkan, Sturesalen,  
 Sturegatan 45. I samarbete med studie- 
 förbundet Sensus.

JANUARI
Måndag 11 februari kl 18.00
 

Film med samtal på 
Aftonstjärnan
Sommaren 1973 reste sex kvinnor 
och fem män med en flotte över 
Atlanten i ett av världshistoriens 
märkligaste vetenskapsexperiment. 
Syftet var att studera våld och kon-
flikter. Kapten ombord var svenska 
Maria Björnstam.  
Nu är det dags för återträff. De 
personliga berättelserna målar  
upp en oväntad historia. 

Plats:  Bio Aftonstjärnan, Lindholmen,  
 Plåtslagareg. 2, Göteborg. Buss 16 mot 
 Eketrägatan, hållplats Sannegårdshamnen.  
 Älvsnabben: Färjeläge Lindholmspiren. 
 Samarbete mellan Aftonstjärnan,  
 studieförbundet Sensus och S:t Lukas. 

Tisdag 12 februari kl 18.00

Falska nyheter och hur du  
försvarar dig på nätet 
 

Vad gör sociala medier med oss som människor? 
Vad händer med demokratin, om inte alla kommer 
till tals? Samtal mellan Stefan Eklund, chefsredaktör 
på Borås tidning och Åsa Larsson, redaktör på 
Viralgranskaren. Samtalsledare: Marie Grusell, 
universitetslektor vid institutionen för journalistik, 
medier och kommunikation.

Plats: Göteborgs stadsbibliotek, Götaplatsen, 
  Trappscenen. Fri entré. 
 I samarbete med Göteborgs stadsbibliotek 
 och studieförbundet 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. 

 MARS

Onsdag 20 mars kl 19.00

Den digitala revolutionen 
- hot och möjligheter 
 

Samtal med Stefan Eklund, chefs-
redaktör på Borås tidning. 

Plats: Immanuelskyrkan, 
 Sturesalen, 
  Sturegatan 45 i Borås. 
 I samarbete med 
  studieförbundet Bilda. 

Torsdag 21 mars kl 18.00

Årsmöte 
 

Välkomna till S:t Lukas Årsmöte! Som medlem är din 
röst viktig. Kom och tyck till om styrelsens förvaltning 
av året som gått och ta del av information och var 
med i samtal utifrån styrelsens tankar om framtids-
frågor för S:t Lukas, såväl lokalt som nationellt. 

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

FEBRUARI

Stefan Eklund Åsa Larsson Marie Grusell

 

 

Stefan Eklund


