
 
 

Tisdag 25 oktober kl 18.00

Har drömmen någon mening?
Hur drömarbete kan ge svar på frågan
Har drömmen någon mening? Säger 
den något med sina gåtfulla bilder 
och metaforer, som kan vara till hjälp, 
stöd, vägledning? 
Leg. psykoterapeut Birgitta Notini 
Erlandsson har i över 30 år varit 
djupt intresserad av och engagerad 
i dessa frågor och delar med sig av 
sina erfarenheter och vad hon  
kommit fram till. 
Plats:  Mölndals stadsbibliotek, Annexet,  
 Göteborgsvägen 19, Mölndal. Fri entré. 
 I samarbete med S:t Lukas Göteborg och  
 Studieförbundet Sensus.  
 

Torsdag 3 november kl 19.00

Heliga hållpunkter i  
höghastighetssamhället
Stress, trötthet, utbrändhet och utmattningsdepression 
breder ut sig mer och mer i samhället. 
Fredrik Brosché beskriver i sin 
bok en samhällsutveckling som i 
många delar bidrar till detta. 
Han visar på olika möjligheter att 
förebygga för den enskilde men ger  
också synpunkter på samhälle och 
kultur.
Fredrik är präst, teologie doktor och författare och 
har under många år varit ansvarig för Självavårdcen-
trum i Göteborg.
Plats:  Betlehemskyrkan, Vasagatan 28, Göteborg. 
 I samarbete med S:t Lukas Göteborg och  
 Studieförbundet Bilda.
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Tisdag 22 november kl 18.00

Från inflytande till sekterism
Hur kan du känna igen och bli mer motstånds-
kraftig?
Det kan vara underbart att dras med i yran kring 
Melodifestivalen, fotbolls-VM, väckelsemöten eller 
andra sammanhang som väcker starka känslor och en 
känsla av gemenskap. Frågan är när sammanhang för 
hänförelse och påverkan kan bli ett problem. 
Helena Löfgren, legitimerad  
psykoterapeut som arbetar med 
avhoppare från olika sekteristiska 
grupper kommer att prata om gräns-
landet mellan påverkan och manipu-
latio. Hon har själv ett förflutet inom 
Moon-rörelsen. 
Plats:  Göteborgs stadsbibliotek, Götaplatsen,  
 Trappscenen.  Fri entré. I samarbete med S:t  
 Lukas Göteborg och Studieförbundet Sensus.
  

Måndag 5 december kl 18.00

Visor i vintertid
S:t Lukas traditionella adventssamling på Överås 
med firande av S:t Lukas 70-års jubileum
Välkommen att lyssna på god musik, äta något lätt, 
samtala med varandra och på detta sätt känna tack-
samhet för allt det goda som S:t Lukas skapat under 
70 år. 
I år medverkar trubaduren och 
visartisten Martin Bagge. Han har 
under åren rosats bl.a för sina tolk-
ningar och inspelningar av Martins-
son, Taube m.fl.  
Plats:  Överås, Danska vägen 20.  
 I samarbete med S:t Lukas  
 Göteborg och Studieför- 
 bundet Bilda.
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Torsdag 15 september kl 18.00

Våld i nära relationer  
 

Visst går det att göra något åt! 

Leg psykolog Hans Åberg, tidigare 
S:t Lukasterapeut i Uppsala, var en 
av initiativtagarna till Mansmottag-
ningen mot våld i Uppsala – MVU. 
Han har också varit drivande för 
utvecklingen i Sverige och Ryssland 
av psykologisk behandling av vålds-
utövare. Hans är huvudförfattare till Arbeta med våld, 
den första handboken på skandinaviskt språkområde 
med inriktning på psykologisk våldsbehandling. 
Plats:  Göteborgs stadsbibliotek, Hörsalen. Fri entré.  
 I samarbete med S:t Lukas Göteborg och 
 Studieförbundet Bilda. 
 

 

Torsdag 22 september kl 11.00-11.20

Hur jag dog   
 

En novemberdag 2012 bestämde sig 
journalisten Niklas Ekdal för att 
ta sitt liv, men räddades i sista stund 
tillbaka till livet. Han samtalar med 
Monica Eckerdal om sin person-
liga historia och synen på självmord 
genom historien och idag.  

Plats:  Bok & Biblioteksmässan, Se Människan-scenen.  
 Medarrangör Brombergs bokförlag och S:t  
 Lukas Göteborg.  

 

 

Lördag 24 september kl 16.30-16.50

Berätta om döden för barn
 

Robertas bästis väntar på en hjärt-
transplantation och de funderar 
mycket kring döden. Om man hop-
pas att en vän ska få ett nytt hjärta, 
önskar man samtidigt att någon 
annan ska dö då? Kristina Ohlsson 
samtalar om sin bok Det magiska 
hjärtat med Marika Palmdahl.   
Plats:  Bok & Biblioteksmässan. Se Människan-scenen. 
 Medarrangör Lilla Piratförlaget och S:t Lukas 
 Göteborg.

 SEPTEMBER 

S:t Lukas fyller 70 år 
1946 bildades Föreningen S:t Lukas i Göteborg 
för att främja psykisk hälsa och utveckling genom 
spännande föreläsningar för medlemmar och 
allmänheten, specialistutbildningar för personal 
inom vård och kyrka samt samtalsmöjligheter till 
privatpersoner och anställda. S:t Lukas var först i 
Sverige med att starta en psykoterapiutbildning.
S:t Lukas är idag Sveriges största enskilda vård-
givare i psykoterapi med en bredd av terapeutiska 
inriktningar. Med ett stort antal avtal kring 
yrkesmässig handledning ger vi även möjlighet 
till professionell utveckling till medarbetare och 
chefer. Idag har vi ett 25-tal leg. psykoterapeuter, 
psykologer, organisationskonsulter och admini-
strativ personal anställda. 
Som en fri obunden idéburen organisation 
utan politiska eller religiösa begränsande band, 
känner vi oss fria att verka för psykisk hälsa där 
psykologiska, sociala, fysiska och existentiella 
perspektiv får plats. Genom gåvor och avtal vill vi 
öka möjligheterna för alla att få psykoterapi när 
livet är svårt och även kunna ge reducerad avgift 
till privatpersoner. Tillsammans främjar vi psykisk 
hälsa, professionell utveckling hos anställda, goda 
arbetsplatser och insiktsfullt ledarskap.  
Välkommen att fira vårt jubileum med oss  
Måndag 5 dec kl 18.00 på Överås i samband 
med Adventssamlingen Visor i vintertid. 

Bokcirkel  
- platser kvar  

S:t Lukas bokcirkel börjar sin hösttermin tisdagen 
den 13 september. Gruppen träffas en kväll i 
månaden i en och en halv timme och samtalar om 
en bok, som alla har läst till den gången. Delta-
garna väljer tillsammans vilka böcker man vill läsa. 
Den första gången ägnar vi kvällen åt Svetlana 
Aleksijevitjs bok Kriget har inget kvinnligt ansikte. Vi 
träffas i S:t Lukas lokaler på Första Långgatan 21 
i Göteborg och samverkar med Studieförbundet 
Sensus.
F n består gruppen av fem personer. Är Du 
intresserad av att vara med? Det finns plats för 
ytterligare ett par deltagare. Välkommen att  
kontakta Anna Maria Carlson, tfn 070-810 44 87. 

Tisdag 4 oktober kl 18.00

Träna din hjärna för ökat  
välmående 
 

Kan vi bryta den självkritiska rösten och öka vår 
självmedkänsla? De senaste åren har en ny typ av 
träningsmetod för hjärnan uppmärksammats i Sverige, 
Compassion Mind Training. Med hjälp av denna metod 
kan vi träna oss i ett vänligt förhållningssätt mot oss 
själva och på det sättet minska stress och öka vårt 
välmående. Ibland beskrivs metoden som nästa steg 
efter Mindfulness. 
Föreläsare är Gabriela Jones,  
organisationskonsult och leg. psyko-
log vid S:t Lukas. 
Plats:  Frölunda kulturhus, Lilla salen.   
 Valthornsgatan 13, V. Frölunda.  
 Entré 30 kr.  I samarbete med  
 S:t Lukas Göteborg och  
 Studieförbundet Bilda. 

Måndag 24 oktober kl 18.00 

Mänskliga rättigheter i Hälso- 
och sjukvården
Rätten till liv, hälsa och välbefinnande
 
Mänskliga rättigheter förknippas med 
överstatliga överenskommelser som 
grundar sig på bilden av människans 
okränkbarhet. På årets FN-dag utma-
nas och ifrågasätts den bilden. 
Dialogföreläsning med Henry 
Ascher, professor i folkhälsoveten-
skap och överläkare i barnmedicin i 
Göteborg och en av grundarna av 
Rosengrenska stiftelsens vårdför-
medling för papperslösa och Lotta 
Vahlne Westerhäll, professor 
emerita i offentlig rätt/socialrätt vid 
Göteborgs Universitet. 
Plats:  Göteborgs stadsbibliotek,  
 Götaplatsen, Trappsenen.  
 Fri entré. I samarbete med  
 S:t Lukas Göteborg och  
 Studieförbundet Sensus. 
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