
 

Torsdag 7 april kl 18.00

Projekt Perfekt
om utseendekultur och kroppsuppfattning
Hur påverkar utseendekulturen de många barn och 
ungdomar som växer upp med den? Hur gör vi för 
att uppmuntra barn och ungdomar att trivas med sin 
kropp?
Kristina Holmqvist Gattario är 
forskare och lektor på Psykologiska 
institutionen, Göteborgs universitet.  
Tillfälle till samtal och frågor. 
Plats:  Frölunda kulturhus, Stora  
 salen, Valthornsgatan 13,   
 Västra Frölunda.   
 Entré 30 kr.  
 1samverkan med Frölunda kulturhus,  
 Hälsoteket i Väster och Bilda

Torsdag 14 april kl 18.00

Vårt förakt för svaghet
Är alla människor lika värda? Dialogföreläsning med 
Daniel Brattgård och Henry Ascher. 

Daniel Brattgård är sjukhuspräst Senior och Henry 
Ascher professor i folkhälsovetenskap och överläkare  
i barnmedicin i Göteborg och en av grundarna av  
Rosengrenska stiftelsens vårdförmedling för pappers-
lösa. Tillfälle till frågor och samtal. 
Plats:  Frölunda kulturhus, Stora salen,  
 Valthornsgatan 13,  Västra Frölunda.   
 Entré 30 kr. 1samverkan med Frölunda kultur- 
 hus och Bilda.
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Tisdag 19 april kl 18.00

Beroende av spel
hur nätkasino, spelautomater och andra spel om 
pengar kan ta över ens liv
En majoritet av svenskarna över 18 år spelar spel om 
pengar. En andel får problem med sitt spelande vilket 
går ut över deras hälsa, ekonomi och sociala liv. Även 
personer i deras omgivning drabbas. 
Det här föredraget belyser spelberoende ur ett indi-
viduellt perspektiv och ett samhällsperspektiv. Vilka är 
vägarna ut ur ett spelberoende?
Föreläsare är Jakob Jonsson,  
leg. psykolog och forskare inriktad  
på spelberoende. Han arbetar på  
Sustainable Interaction och är  
doktorand på Stockholms univer-
sitet.
Plats:  Göteborgs stadsbibliotek,  
 Götaplatsen, Trappscenen.  
 Fri entré. I samverkan med  
 Göteborgs stadsbibliotek och 
 Sensus.  

Onsdag 11 maj kl. 18.00

Människor på flykt
Vad kan hända med religionen hos de som flyr?
Seminarium på temat ”Det mångreligiösa Göteborg”. 
Vad händer med min tro när jag tvingas fly och kom-
mer till ett nytt land? Blir jag mer radikal eller blir min 
trosutövning ”försvenskad”. 
Vi lyssnar till personliga berättelser och kommentarer 
av bl.a leg. psykoterapeut Aram Bahmani, S:t Lukas. 
Ett samarrangemang mellan Interreligiösa Centret och 
S:t Lukas. 
Plats:  Göteborgs Interreligiösa Center,  
 Kyrkogatan 25, Göteborg, Fri entré. 
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Torsdag-lördag 14, 15, 16 januari

Ansikte mot ansikte  
 

Ett nyttårsforum om ”DEN ANDRE” 
 

Ett årligt arrangemang som ger 
utrymme för möten och samtal 
om de stora livsfrågorna. Nyttårs-
forum erbjuder en sammanhållen 
dialogprocess under tre dagar och 
två nätter, där våra tankar får tid att 
mogna och fördjupas.  Årets tema 
”DEN ANDRE”.
Medverkande Henry Ascher,  Ann-Christine Ruuth, 
Stefan Edman, Stefan Klint, Joakim Lamotte, Emil 
Mattsson med flera. 
Från S:t Lukas medverkar psyko-
terapeuten Aram Bahmani och 
ordföranden Hans Wrenne. 
Nyttårsforum börjar torsdag lunch 
och avslutas med lördag lunch.   
Anmälan senast 7 januari. Program-
folder finns på S:t Lukas mottag-
ningar i Göteborg, Mölndal och  
Uddevalla och på Ljungskile folkhög- 
skolas hemsida:  www.ljungskile.fhsk.se 

 

Tisdag 19 januari kl. 18.00
 

Se film med  
psykologer   
 

Vi ser filmen ”Flocken” av Beata 
Gårdeler och diskuterar den sedan 
tillsammans med leg. psykoterapeu-
ten Kristoffer Nyman, S:t Lukas.  

Plats:  Bio Aftonstjärnan,  
 Lindholmen,  Plåtslagare- 
 gatan 2, 417 57 Göteborg. 
 Buss16 mot Eketrägatan,  
 hållplats Sannegårdshamnen. 
 Älvsnabben: Färjeläge Lind- 
 holmspiren. 
Avgift:  Bio 70 kr, fika 40 kr.  
 I samarbete med Aftonstjärnan och Sensus.

 JANUARI 

Du som är intresserad av existentiella frågor 
 - oavsett religiös bakgrund. 

  
Även i vår startar vi en

Samtalscirkel  
Livet och hälsan

Livet och hälsan är en kurs där deltagarna 
får möjlighet att reflektera kring tankar om 
livet och vad som ger inre styrka och känsla 
av sammanhang. Kursen innehåller samtal om 
livsåskådning, pass med rörelse och avspänning 
samt möjlighet att pröva olika kreativa uttrycks-
former. Mellan träffarna arbetar deltagarna med 
uppgifter de själva valt, en som hör ihop med 
temat och en som handlar om att bli mer fysiskt 
aktiv. S:t Lukas erbjuder kursen som studiecirkel i 
samverkan med studieförbundet Bilda.
Tid: Gruppen träffas tre gånger, torsdagarna 
 10/2, 24/2 och 9/3 kl 17.30-20.00.
Plats: S:t Lukas, Första Långgatan 21,  
 Göteborg 
Avgift:  200 kr erläggs första träffen. I avgiften 
 ingår enkelt fika och studiematerial. 

Kursledare: Charlotte Härnstam, Studieförbundet 
Bilda. Frågor och anmälan senast den 27 januari 
görs till Charlotte Härnstam, 0322-795 92, på 
www.bilda.nu eller charlotte.harnstam@bilda.nu.   

Bokcirkel  
- platser kvar  

En bokcirkel startade hösten 2014. Det är sex 
personer som träffas en gång i månaden och sam-
talar om en bok som alla har läst till den gången. 
Gruppen väljer tillsammans vilka böcker man vill 
läsa. Cirkeln sker i samverkan med Sensus och 
träffas i S:t Lukas lokaler på Första Långgatan 21 
i Göteborg.  
Är du intresserad av att vara med? Det finns plats 
för ytterligare en eller två deltagare.  Välkommen 
att kontakta Anna Maria Carlson, tfn 0708-104487.

Aram Bahmani

 

Torsdag 10 mars kl 18.00

Kan kulturen förebygga våld? 
 

Med Stina Oscarson - regissör, 
dramatiker och fri skribent. 

Vi lever i en orolig tid. De väpnade 
konflikterna ökar.  Vi är mitt i en 
pågående flyktingkatastrof och ser 
omkring oss en växande global 
ojämlikhet och klimatförändringar 
orsakade av vår livsstil. Det är då 
lätt att av rädsla söka förenklade svar och militära lös-
ningar. Men viktigare än någonsin att upprätthålla och 
fortsätta tro på samtalet. 
Plats:  Göteborgs stadsbibliotek, hörsalen. Fri entré. 
 I samverkan med stadsbiblioteket och Bilda.

Onsdag 30 mars kl 18.00

S:t Lukasföreningens årsmöte 
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Samtal om 
våra visioner: Detta kan vi göra för psykisk hälsa i 
samhället! Servering. 
Plats:  S:t Lukas lokaler, Första Långgatan 21, Göteborg.  
 Spårvagnshållplats Masthuggstorget/Danmarks- 
 terminalen.

Onsdag 6 april kl 18.00 

Sveket från vuxen-
världen
En föreläsning om vikten av att 
vuxna visar civilkurage och är bra 
förebilder för yngre generationer 
och om vilka konsekvenser det får när så inte är fallet.  
Med journalisten Joakim Lamotte. Han har arbetat 
som tv-reporter i över tio år och är en av Sveriges 
mest lästa krönikörer. Föredrag, frågor och samtal.
Plats:  Mölndals stadsbibliotek, Annexet,  Göteborgs- 
 vägen 19. Fri entré. OBS! Begränsat antal platser.  
 I samverkan med Balansen och Sensus.

 MARS

 APRIL


