
 
 

Torsdag 4 maj kl 19.00

Vår existentiella sårbarhet  
- om försoning och oförsonlighet 
 
Är försoning möjlig? Kan man sona 
ett brott? Hur gå vidare?
 
Detta är bl.a frågor som Ulrika 
Fritzson kommer att ta upp denna 
kväll. Hon är teolog och doktorand 
i religionsfilosofi vid Lunds univer-
sitet.
Hennes forskning handlar om försoningsprocesser. 
Inspirationen hittade hon bl.a i Pollsmorfängelset i 
Kapstaden. Hon arbetar nu också som ambulerande 
präst i Afrika. 
Plats:  Betlehemskyrkan, Vasagatan 28, Göteborg. 
 Samarbete mellan S:t Lukas, Betlehemskyrkan 
 och Studieförbundet Bilda. 

Program 
våren 2017
Föreningen S:t Lukas  

i Göteborg

Bli medlem 
Välkommen som medlem till 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 bl.a att 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
Vice ordförande Agneta Olsson  

0737-73 86 25 
 

Tf Verksamhetschef Daniel Oscarsson 
0720-52 80 28 

S:t Lukas terapimottagning i Göteborg
vxl 031-58 85 00

Första Långgatan 21
413 27 Göteborg

www.sanktlukas.se/goteborg 
Kontakt: goteborg@sanktlukas.se 

Vice ordförande Agneta Olsson 0737-73 86 25 
Tf Verksamhetschef Daniel Oscarsson 0720-52 80 28

Gåvor och medlemsavgifter: bg 577-0219
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Tisdag 28 februari kl 18.00

Film med samtal på  
Aftonstjärnan  
 

Manchester by the Sea av Kenneth Lonergan

Livet för en vaktmästare från 
Boston förändras för alltid, då han 
återvänder till sin hemstad för att ta 
hand om sin tonårige brorson.
Vi ser filmen och diskuterar den 
sedan tillsammans med psykotera-
peuterna Ingalill Ferm och  
Kristoffer Nyman, S:t Lukas

Plats:  Bio Aftonstjärnan, Lindholmen, Plåtslagareg. 2,  
 417 57 Göteborg.  Buss16 mot Eketrägatan,  
 hållplats Sannegårdshamnen.  
 Älvsnabben: Färjeläge Lindholmspiren. 
 Avgift: Bio + fika 125 kr, enbart bio 85 kr.   
 Samarbete mellan Aftonstjärnan,  
 Studieförbundet Sensus och S:t Lukas. 

 

 

 

Tisdag 7 mars kl 18.00 

Att göra skillnad
I sitt arbete som advokat företräder 
Poly Jensell ofta barn, psykiskt 
sjuka, migranter samt andra utsatta 
grupper. 
Dessa ärenden kräver särskild upp-
märksamhet från henne som advokat 
och ställer höga krav på lyhördhet, 
empati, professionalitet och kunskap 
för att på bästa sätt kunna föra deras 
talan och tillvarata deras rätt.  
Poly har alltsedan 2008 arbetat med humanjuridik och 
har gedigen erfarenhet och särskild kompetens inom 
brottmål, socialrätt, familjerätt samt migrationsrätt. 
Hon delar med sig av sina erfarenheter, kunskaper och 
tankar från sin yrkesverksamhet. 

Plats:  Frölunda kulturhus. Avgift 30 kr.  
 Samarbete mellan Frölunda kulturhus,  
 Studieförbundet Bilda och S:t Lukas. 

Torsdag 9 mars kl 18.30-20.00 

Döden ingen talar om
   
 

Döden ingen talar om är en 
självbiografisk skildring av Ulrika 
Jannert Kallenberg, journalist, 
författare och litterär översättare. 
 
Ulrika var 4 år, då hennes far dog, 
men ingen berättade för henne hur 
han dog. ”Att inte få veta någonting 
om en förälders liv och död sätter 
djupa spår i ett barn”.
 

Plats:  Hörsalen, Bohusläns museum, Uddevalla.  
 Fri entré. Samarbete mellan Bohusläns  
 museum, Studieförbundet Sensus och  
 S:t Lukas.

FEBRUARI

 Bokcirkel  
- platser kvar  

 
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. 
Vi träffas i S:t Lukas lokaler på Första Långgatan 
21 i Göteborg och samverkar med Studieförbun-
det 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. 

Onsdag 29 mars kl 18.00

Årsmöte 
S:t Lukas årsmöte, information och samtal. Servering.

Plats:  S:t Lukas lokaler, Första Långgatan 21, Göteborg. 
 Spårvagnshållplats Masthuggstorget/Danmarks- 
 terminalen.

Torsdag 30 mars kl 18.30

Vad säger oss våra drömmar? 
Om samspelet mellan intuitivt och analytiskt 
tänkande illustrerat genom drömgruppsarbete.

Anders Omstedt, professor i 
oceanografi på Göteborgs univer-
sitet, har parallellt med sin forsk-
ning om havet utforskat egna och 
andras drömmar. Han är utbildad 
drömgruppsledare och leder flera 
drömgrupper. 
 

Plats:  Säve Församlingshem, Svensbyvägen, Säve. 
  Intill Säve kyrka. Fri entré. Samarbete mellan 
 Tuve-Säve församling och Studieförbundet  
 Sensus.
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