PROGRAMKVÄLLAR HÖSTEN 2017

NOVEMBER
Måndag 13 november kl 18.00

Från inflytande till
sekterism
Hur kan du känna igen och bli mer
motståndskraftig?
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
gränslandet mellan påverkan och
manipulation. Hon har själv ett
förflutet inom Moon-rörelsen.
Plats: Göteborgs stadsbibliotek,
Götaplatsen, Hörsalen. Fri entré.
I samarbete med Göteborgs stadsbibliotek
och studieförbundet Sensus.

DECEMBER
Måndag 4 december kl 18.00

Var inte rädd för mörkret
Sånger, poesi och berättelser med Carin
Åkesson
S:t Lukas traditionella adventssamling på Överås. Carin Åkesson
är musiker, sång- och körpedagog.
Hon är bl. a. lärare på Högskolan
för Scen och Musik i Göteborg samt
dirigent för Sångensemblen Iris.
Sedan ett år leder hon ett körprojekt på Sagsjöns kvinnoanstalt.
Servering av adventskaffe.
Plats: Överås, Danska vägen 20.
I samarbete med studieförbundet Bilda.

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 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.
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

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 mötesplatser 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.

Verksamhetschef Daniel Oscarsson
0720-52 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 0720-52 80 28
Gåvor och medlemsavgifter: bg 577-0219

S:t Lukas Göteborg är medarrangör till två programpunkter på Svenska kyrkans Se människanscen på Bokmässan. Entrébiljett till mässan krävs.

OKTOBER

S:t Lukas bokcirkel träffas en kväll i månaden i
en och en halv timme och samtalar om en bok,
som alla har läst till den gången. Deltagarna
väljer tillsammans vilka böcker man vill läsa.

Torsdag 28 september kl 11.30 – 11.50

Torsdag 3 oktober Kl 18.00

Att leva med sin oro

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

Att oroa sig är allmänmänskligt och till och med konstruktivt ibland, men om varningslampor ständigt
är på förvandlas livet till en utmattande kamp mot
potentiella faror och problem.

Andlighet och
kroppslighet

Bokcirkel

F. n. består gruppen av sex personer. Kanske 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.

SEPTEMBER

Slå rot, ta höjd

Mingelkväll
för medlemmar, uppdragsgivare och
andra intresserade av S:t Lukas förening
och verksamhet.

14/9
kl 15-19

Hållpunkter:
kl 16.30 Varför terapi?
		 Leg. psykoterapeut berättar.
kl 17.30 Hjälp, vad gör jag nu?
		 När är det lämpligt att anlita en
		 organisationskonsult från S:t Lukas?
Plats:

Plats: Bokmässan.
Se människan-scenen.
Medarrangör Natur & Kultur
och S:t Lukas Göteborg.

Lördag 30 september kl 13.30 – 13.50

Torsdag 14 september från kl 15.00

Välkommen till mingel på S:t Lukas
med miniföreläsningar, enklare
förtäring och musikunderhållning.
Anmälan om deltagande mottages
till mingel@sanktlukas.se senast
den 11 september.

Anna Kåver samtalar med Jonas
Eek om hur vi kan förstå vår oro
och leva med tillvarons ovisshet.

S:t Lukas kontor, Första Långgatan 21.
Spårvagnshållplats: Masthuggstorget/
Danmarksterminalen.

Vi människor behöver både rötter och vingar. Rötter
för att kunna stå stadiga och starka och vingar för
att leva helt och fullt och förverkliga våra drömmar.
Författaren och psykoterapeuten
Göran Larsson samtalar med
Kristin Molander om vägar till
identitet, integritet och självkänsla.
Göran Larsson är verksam vid S:t
Lukas i Falun.
Plats: Bokmässan.
Se människan-scenen.
Medarrangör Libris förlag
och S:t Lukas Göteborg.

Om att bli människa i ett omänskligt
samhälle
Att vara människa är ett blivande, en process, en
vandring, en upptäcktsresa i ett landskap som hela
tiden förändras. Vad vi ser och upptäcker formar oss.
Vad vi inte ser eller inte upptäcker kan beröva oss
delar av våra liv.
Björn Wiedel, religionspykolog och
teolog, reflekterar över hur vår
syn på andlighet och kroppslighet
som erfarenhet och något som kan
begränsa eller stimulera vår upplevelse av det liv vi lever. Andlighet
och kroppslighet handlar om det
som alla människor möter i någon
form. Våra upptäckter kan
se olika ut – men kan ändå delas
och föra oss samman.
Plats: Frölunda kulturhus, Lilla salen.
I samarbete med Frölunda kulturhus och
studieförbundet Bilda.

Onsdag 11 oktober kl 18.00

Extra föreningsmöte
Enkel servering.
Plats: S:t Lukas kontor, Första Långgatan 21.
Spårvagnshållplats: Masthuggstorget/
Danmarksterminalen

