
 

Tisdag 8 maj kl 18.00

Högkänsliga barn och 
vuxna 
- och alla andra  
 

Elin Lundberg, leg. psykoterapeut, 
socionom, familjeterapeut.
Elin går igenom begreppet 
högkänslighet och kort om barns 
behov. Högkänslighet / HSP/ är ett 
personlighetsdrag, som innebär en 
ökad förmåga att processa stimuli 
på djupet.

Plats:  S:t Lukas lokaler,  
 Första Långgatan 21, vån 3.  
 Spårvagnshållplats Masthuggstorget/ 
 Danmarksterminalen. I samarbete med 
 studieförbundet Sensus.

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 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 existen-
tiella 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  

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

www.sanktlukas.se/goteborg 
Ordförande Bo Lönn 0705-83 30 12 

Verksamhetschef Daniel Oscarsson 0725-52 80 28
Gåvor och medlemsavgifter: bg 577-0219 eller Swish 123 651 73 87

PROGRAMKVÄLLAR VÅREN 2018MAJ

Foto: Katarina Raft

Vill du  

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



 

Torsdag 22 Februari kl 18.00

Att försonas  
med sig själv 
- åldrandets villkor och möjligheter  
 

Tonåren och tiden efter pensioneringen tillhör våra 
största livsomställningar. Det blir dock lättare att för-
sonas med både sitt eget och närståendes åldrande 
om vi har viss kunskap om vad som händer och om 
vi delar erfarenheterna i ”tredje åldern” med andra i 
samma situation. 

Barbro Lennéer Axelson är lärare i 
psykologi, Socialt Arbete, Göteborgs 
Universitet och leg psykoterapeut. 
Hon är författare till ett flertal 
böcker, bl a Förluster - om sorg och 
livsomställning.

Plats:  Frölunda kulturhus, Stora salen. 
 Avgift: 40:-.  I samarbete med Frölunda 
 kulturhus och studieförbundet Bilda.

Torsdag 22 mars kl 18.00

Årsmöte
Ett spännande och omvälvande år för S:t Lukas är 
till ända. Välkommen till S:t Lukas årsmöte. Som 
medlem är din röst viktig. Kom och tyck till om 
styrelsens förvaltning av året som gått och ta del av 
information och samtal om framtidsfrågor för S:t 
Lukas, såväl lokalt som nationellt.

Program
• Servering
• Musik: Peter Pop Lundbäck
• Föredrag och samtal: Psykoterapiintegration, 

Lotten Almgren, psykoterapichef, S:t Lukas 
mottagning.

• Årsmötesförhandlingar

Plats: S:t Lukas lokaler, Första Långgatan 21, 
 vån 3, Göteborg. Spårvagnshållplats  
 Masthuggstorget/Danmarksterminalen.

 

Film med samtal på  
Aftonstjärnan
Vi planerar som vanligt för film med efterföljande 
samtal på Afonstjärnan tidigt på året. Repertoaren 
är tyvärr ännu ej fastställd, så vi återkommer med 
uppgifter om film och tidpunkt via mail och infor-
mation på föreningens hemsida  
http://sanktlukas.se/goteborg/programverksamheten.

Plats:  Bio Aftonstjärnan, Lindholmen,  
 Plåtslagareg. 2, 417 57 Göteborg.   
 Buss 16 mot Eketrägatan,  
 hållplats Sannegårdshamnen.  
 Älvsnabben: Färjeläge Lindholmspiren. 
 Samarbete mellan Aftonstjärnan,  
 studieförbundet Sensus och S:t Lukas. 

FEBRUARI

Bokcirkel  
 
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 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. 

 
Måndag 16 april Kl 17.30   OBS! Tiden

Naturen och tystnaden 
- existentiella frågor bland sekulära 
postkristna svenskar 
 

David Thurfjell, professor i religi-
onshistoria, Södertörns högskola. 
David är författare till boken ” Det 
gudlösa folket -de postkristna 
svenskarna och religionen”  
(Molin & Sorgenfrei 2015).  
 
Han har här studerat religiositet 
och attityder till religion bland  
sekulära medelklassvenskar. Genom intervjuer 
och religionshistoriska analyser belyser han olika 
frågeställningar.

Plats:  Majornakyrkan,Chapmans torg.  
 Spårvagn 3 eller 9 till hållplats Chapmans  
 torg. I samarbete med Majornakyrkan och  
 studieförbundet Bilda.

 APRIL MARS

Behöver du 

STÖD?
Ibland kan vi alla behöva lite extra hjälp.

S:t Lukas verkar för ökad  
psykisk hälsa genom:

• Psykoterapi
• Samtalsstöd
• Krisstöd
• Telefonmottagning
• Chat för unga vuxna

• Medarbetarstöd
• Ledarutveckling
• Handledning
• Konflikthantering
• Utbildningar


