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I  CENTRUM



2

venska kyrkan Jönköping 
erbjuder möjlighet till sam-
tal, enskilt eller i grupp, med 
olika ingångar och infalls-
vinklar. I broschyren presen-

terar vi dem. Mer information finner du 

Fasaden på Kristine kyrka med entrén till familjerådgivning, Prästgränd 1, i bakgrunden.

SS

även på svenskakyrkan.se/jonkoping. 
 Vi sätter samtalet i centrum. Samtalet 
kan ske i kyrkan eller i ett församlings-
hem. Har du svårt att komma till oss kan 
vi också komma på hembesök.  

•  svenskakyrkan.se/ jonkoping

Familjerådgivning
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Själavårdssamtal 

En möjlighet att enskilt få samtala om 
livets olika dimensioner oavsett om du 
kallar dig troende eller ej.  
 Livet är skört och sårbart - ibland tar 
det svåra vändningar. Det sker sådant 
som vi inte rår över eller kan förstå. Då 
är det skönt att ha någon att prata med 
och att ställa frågor till - även de frågor 
som saknar svar. Vi är samtalsutbildade 
diakoner och präster (med tystnadsplikt). 
För mer information kontakta:

Mejl:  linda.wennerholm@
svenskakyrkanjonkoping.se 
Telefonnummer:  036 - 30 35 43 eller
kyrkans växel  036 - 30 35 00  där du
blir hänvisad till diakon eller präst.

Svenska kyrkans 
familjerådgivning 
Erbjuder kvalificerad samtalshjälp till 
familjer, par och enskilda. Svenska 
kyrkans familjerådgivning finns centralt 
alldeles intill Kristine kyrka på öster. 
För mer information kontakta:

Mejl:  familjeradgivningen@
svenskakyrkanjonkoping.se eller 
Telefonnummer:  036 - 30 35 35

svenskakyrkan.se/ jonkoping   •      
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Sorgesamtalsgrupp 

För dig som förlorat en närstående. 
För mer information kontakta Jönkö-
pings församling:
 
Mejl:  jonkopings.forsamling@
svenskakyrkan.se
Telefonnummer:  036 - 30 35 50

Separationsgrupp 

För dig som är nyskild eller nyseparerad. 
För mer information kontakta:
  
Mejl:  familjeradgivningen@
svenskakyrkanjonkoping.se
Telefonnummer:  036 - 30 35 35

Växthuset 
Ett friskvårdsprogram för dig som lider 
av stressrelaterad ohälsa och utmattning. 
Genom Växthuset får du vara en del av 
en mindre grupp och dela erfarenheter, 
inspireras och utmanas i syftet att hitta 
en bra balans i livet. För mer informa-
tion kontakta:

Mejl:  linda.wennerholm@
svenkakyrkanjonkoping.se  
Telefonnummer:  036 - 30 35 43

•  svenskakyrkan.se/ jonkoping

Livssamtal  

Existentiella samtalsgrupper för dig som 
i grupp vill föra samtal om livsglädje, 
livsmod och livsmening. I samtalen utgår 
vi från WHOs åtta punkter för existenti-
ell hälsa. För mer information kontakta:

Ljungarums kyrka

Mejl:  cecilia.sjoberg@
svenskakyrkanjonkoping.se 
Telefonnummer:  036 - 31 35 91

Gräshagskyrkan 

för unga vuxna /studenter
Mejl:  veronica.frendin@
svenskakyrkanjonkoping.se 
Telefonnummer:  036 - 31 35 03

Sjukhuskyrkan 

Verksamheten finns på Länssjukhuset 
Ryhov. Sök oss för samtal som patient, 
närstående eller personal. Sjukhuskyrkan 
anordnar även grupper för familjer som 
förlorat barn, samt efterlevandestöd vid 
suicid. För mer information kontakta:
 
Mejl: lasse.larsmark@rjl.se eller 
thomas.sjoberg@rjl.se
Telefonnummer:  
Lasse Larsmark  010 - 24 22 811
Thomas Sjöberg  010 - 24 22 816
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Diakonimottagning

Vägledande samtal, för dig som söker 
ekonomiskt stöd och är boende inom 
Jönköpings församling. För mer 
information kontakta:

Mejl:  diakonimottagning@
svenskakyrkanjonkoping.se  
Telefonnummer:  036 - 30 36 70

svenskakyrkan.se/ jonkoping   •      

Sofiakyrkan på Klostergatan i Jönköping.

Diakonimottagning

Vuxna i start – VIS 

Samtalet utgår ifrån en särskild 
metod för psykosocialt stöd för familjer 
i asylprocessen. För mer information 
kontakta:
 
Mejl:  christina.dittschlag@
svenskakyrkanjonkoping.se 
Telefonnummer:  036 - 30 35 92
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Samlingarna är riktade till dig som är 
nyfiken och din förkunskap kan vara 
liten eller stor. De är uppbyggda både på 
samtal med fördjupning. Detaljer mejlas 
ut efter anmälan.
 De ämnen vi går igenom är: Vem är 
Gud? Vem är jag? Vem är Jesus? Vem 
är den helige Ande? Vad är bön? Vad är 
Bibeln? Vad är kyrkan? Mer information 
på hemsidan. Frågor och anmälan: 

Mejl:  Martin Fredh, martin.fredh@
svenskakyrkanjonkoping.se 
Telefonnummer:  036-30 35 66

•  svenskakyrkan.se/ jonkoping

Befriande Bibel 

Vi samtalar tillsammans om vad 
bibeltexten säger oss här och nu, 
relaterat till våra liv. För mer informa-
tion kontakta:

Mejl:  sofia.rosenquist@
svenskakyrkanjonkoping.se
Telefonnummer:  036 - 30 35 27 

Är du nyfiken 
på kristen tro?
Digitala samtalskvällar om grunderna i 
kristen tro. Med start den 19/9 ses vi sju 
söndagskvällar i ungefär en timme.  
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Skolkyrkan 

Skolpräster erbjuder samtal för dig som 
är elev eller personal på någon grund- 
eller gymnasieskola. För mer informa-
tion kontakta:

Mejl:  torgny.wiren@
svenskakyrkanjonkoping.se eller
Telefonnummer:   073 - 070 35 66

Chaplaincy  

Oavsett vem du är eller vilken livsåskåd-
ning du har, är du välkommen till  
Chaplaincy, en del av Universitetskyr-
kan, vid Högskolan i Jönköping. Vi finns 
tillgänglig för samtal för dig som är stu-
dent eller personal. För mer information 
kontakta:

Mejl:  rebecca.hultqvist@
svenskakyrkanjonkoping.se
emelie.wettermark@
svenskakyrkanjonkoping.se
Telefonnummer: 
Rebecca Jansdotter Hultqvist 
036 - 30 35 54
Emelie Wettermark
036 - 30 35 46

svenskakyrkan.se/ jonkoping   •      

På gården utanför Högskolan i Jönköping.
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Har du frågor? 
För mer information om samtalsgrupperna, 

kontakta respektive samtalsledare eller 
ring växeln 036 - 30 35 00 

Vi ser dig gärna som medlem, 
men du behöver inte vara medlem i 

Svenska kyrkan för att delta. Samtalen är 
kostnadsfria (med undantag för 

familjerådgivning).

 När du
•  vill finna platser för samtal
•  vill möta någon som lyssnar
•  vill dela livsfrågor
•  söker stöd i vägval
•  har sorg på grund av någon förlust
•  sörjer en anhörig
•  vill samtala om bibeltexter i livet
•  behöver stöd/kärleksvård för din relation
    eller då relationen tagit slut


