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På spaning efter själen: en samtalsserie
28 januari, 11 mars, 20 april 18.00 
Under rubriken På spaning efter själen närmar vi oss genom tre föreläsningar och fördjupande 
samtal samtidens existentiella kriser med perspektiv från bland annat antropologi, psykologi, 
teologi och sociologi. Inträde: Kostnadsfritt för S:t Lukas medlemmar. Övriga: 50 kronor per kväll, 
hela serien 110 kronor. Förbokning (ej obligatorisk): uppsala@sanktlukas.se
Samarrangörer: S:t Lukas psykoterapimottagning www.sanktlukas.se/uppsala  Plats: Mallas sal 

Alla kan dö – ett samtal med Anna Lindman och Nina Hemmingsson
Måndag 3 februari 18.00
Hur orkar man leva när man vet att man när som helst kan dö?
Journalisten Anna Lindman och tecknaren Nina Hemmingsson har talat med människor som vet 
att de har kort tid kvar att leva. Deras samtal, intervjuer och teckningar resulterade i en bok om 
människors inneboende kraft att hantera det svåraste. I samtal med Johanna Hermann–Lundberg, 
journalist på P4 Uppland.
Samarrangör: Studieförbundet Bilda Plats: Mallas sal

Det svåra samtalet – om barndomen, sjukdomen , ålderdomen
Måndag 10 februari 18.00 
Ett samtal om vikten av att förstå åldrandet som utveckling och om modet att som äldre tala om det 
svåra som tynger, med psykoterapeuten psykologen Ulla Arnell och diakonen teol dr Charlotte Engel. 
Samarrangörer: Diakonistiftelsen Samariterhemmet Plats: Mallas sal

Livsberättelser – samtalsgrupp för äldre
Onsdagar 12 februari, 19 februari, 26 februari, 4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars, 1 april, 8 april och 
15 april 10.00-12.00 
Samtal i grupp där man delar sina livserfarenheter, berättar och lyssnar till varandras berättelser och 
tankar.  Anmälan: Charlotte.Engel@samariterhemmet.se Samarrangörer: Diakonistiftelsen 
Samariterhemmet Plats: Molnets studierum. 

Allvarliga samtal
på Stadsbiblioteket
I livets alla skeenden har många av oss ett behov av att samtala om det existentiella, om livet, 
döden och allt där emellan. Vi vill tipsa om spännande samtal som kommer att ske på 
Stadsbiblioteket under våren. Läs mer på bibliotekuppsala.se


