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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 existentiella 
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 privat-
personer. 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

APRIL
Torsdag  16 april, kl 18.00 i Göteborg
Onsdag  22 april, kl 19.00 i Borås

Handbok för livskämpar -
Hur kan vi förstå och hantera 
självmordstankar?

Folkhälsovetarna Filippa Gagnér Jenneteg och 
Susanne Tell, informerar mot bakgrund av egna 
erfarenheter om sitt professionella arbete med att 
förebygga att människor tar sitt liv? Tillsammans 
med prof em Jan Beskow har de skrivit ”Handbok 
för livskämpar”.

Plats:  Göteborg 16 april: EBF, Kungsgatan 45. 
I samarbete med EBF och studieförbundet Sensus.
 
 Borås 22 april: Immanuelskyrkan, 
 Sturesalen. Sturegatan 45.
I samarbete med Sensus

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 ungdonschat
Ge en gåva  stöd de som själva inte har råd
Bli månadsgivare till S:t Lukas ungdonschat
Ge bort ett stödsamtal hjälp någon att komma igång
Bli sponsor  företag kan göra en viktig insats

Vill du

Stödja?

Filippa Gagnér Jenneteg Susanne Tell



Bokcirkel

S:t Lukas har två bokcirklar, som träffas en  
kväll i månaden i en och en halv timme och  

samtalar om en bok, som alla har läst till den kvällen. 
Deltagarna väljer tillsammans vilka böcker man vill läsa.

Vi träffas i S:t Lukas lokaler på Första Långgatan  
21 i Göteborg och samverkar med studieförbunden  

Bilda och Sensus.Det finns plats för ytterligare  
några deltagare.

Om Du är intresserad av att vara med,  
kontakta Anna Maria Carlson, 

 tel 070-8 10 44 87

Lördag  28 mars kl 10-12 i Borås

Våld i nära relationer

Lucas Gottzén, professor i Barn- och ungdomsve-
tenskap, Karolinska Institutet, föreläser utifrån sin 
forskning om manlighet och våld i nära relationer.

Plats:  Pingstkyrkan i Borås, Kungsgatan 58. 
I samarbete med Pingstkyrkan och studieförbundet 
Bilda

Tisdag  24 mars kl 18.00
 

Årsmöte
 
Välkommen till S:t Lukas årsmöte! Som medlem 
är din röst viktig. Kom och tyck till om styrelsens 
förvaltning om året som gått och ta del av infor-
mation och var med i samtal om S:t Lukas framtid, 
såväl lokalt som nationellt.
 
Plats:  S:t Lukas lokaler, Första Långgatan 21, 
 vån 3, Göteborg. Spårvagnshållplats: 
 Masthuggstorget/Danmarksterminalen.

Tisdag  3 mars kl.18  i Göteborg/Mölndal
Onsdag 11 mars kl.19 i Borås

Ger mobilen oss psykisk ohälsa?

Sara Thomée, som är psykolog 
och forskare vid Göteborgs uni-
versitet, berättar
om forskning som pekar på att 
det kan finnas samband mellan 
intensiv mobilanvändning och 
psykisk ohälsa. Hon diskuterar 
också möjliga förklaringar till 
dessa samband.

Plats:  Göteborg 3 mars:
 Mölndals Stadsbibliotek, Bergmansgatan 31
I samarbete med Mölndals Stadsbibliotek och stu-
dieförbundet Bilda
           
     Borås 11 mars:
     Immanuelskyrkan, Sturesalen, Sturegatan 45
I samarbete med studieförbundet Bilda

JANUARI

FEBRUARI

MARS
Torsdag 16 januari 
Fredag  17 januari

NYTTÅRSFORUM 
– Ljungskile folkhögskola
Om vänskapens väsen och gräns

Samtal, film, konst och musik. Medverkande: 
Sara Schwardt,förf. Mats Hille, sociolog. Anders 
Sköld, konstnär. Peter Jansson, psykoanalyti-
ker. Gunnar Eriksson, professor, körledare och 
dirigent.
Information och anmälan senast 7 jan 
0522-686970

Torsdag  6 februari kl 18 i Göteborg/Mölndal 
Onsdag  19 februari kl 19 i Borås 

Hur viktigt är det att vara lycklig?

Om lycka, mening och  
moral.Vad säger lycko- 
forskningen? Bengt Brülde, 
professor i praktisk filosofi, 
Göteborgs Universitet.

Plats: Göteborg 6 februari: 
 Mölndals Stads- 
 bibliotek,  
 Bergmansgatan 31
I samarbete med Mölndals 
stadsbibliotek och studieförbundet Bilda.

 Borås 19 februari: Immanuelskyrkan, 
 Sturesalen, Sturegatan 45.
I samarbete med studieförbundet Bilda.

Film med samtal 
på Aftonstjärnan
 
Vi planerar som vanligt att visa en film 
med efterföljande samtal på Aftonstjärnan. 
Repertoaren är tyvärr ännu inte fastställd, så 
vi återkommer med uppgifter om film och 
tidpunkt via mail och information på fören-
ingens hemsida eller på sociala medier.
http://sanktlukas.se/goteborg/programverk-
samheten

Plats:  Bio Aftonstjärnan, Lindholmen, 
 Plåtslagaregatan 2, 417 57 Göteborg.
 Buss 16 mot Eketrägatan, 
 hållplats Sannegårdshamnen.
 Älvsnabben: Färjeläge 
 Lindholmspiren. 

Samarbete mellan Aftonstjärnan, 
studieförbundet Sensus och S:t Lukas.

Sara Thomée

Bengt Brülde


