
18 september klockan 18.30-ca 20.30 
 
Camilla Jonsson, en driven inspiratör och omtyckt  
föreläsare kommer till stugan och pratar om: 
 
”RAW FOOD, vad är det?” 
 
 
 Det pratas mer och mer ofta om raw food och dess hälsosamma effekter. Men vad är det?  Här får du kunskaper och guidning in i  

raw foodens värld. Längs vägen tar vi oss också en funderare över om vi vet vad vi stoppar i oss eller om vi blir lurade längs vägen  
bland butikshyllorna…  

Bertilssons Stuga 
                         hg 

Temakvällar hösten 2014 i Bertilssons Stuga 
 
 

Begränsat antal platser. Bokning görs i stugan eller via 
mejl pia@bertilssonsstuga.se eller tfn 0704-506400 till Pia Backman. 

 
Entré 150 kronor/person 

 
De flesta kvällarna börjar med ”teatime” mellan 18.30-19.00, vilket också ingår i priset ovan. 

Mer info 

Mer info 

9 september klockan 18.30-ca 20.30 
 
Visafton i stugan igen med Ulrika Wadell: 
 
“Hälsningar från Barbro Hörberg  
och en park i Paris...”  

Parken heter Parc Montsouris. Det är den park som Barbro Hörberg beskrivit i sin visa Med ögon känsliga för grönt. Om denna park,  
och särskilt om Barbro Hörberg handlar det denna kväll. Ulrika har en underbar förmåga att dela men sig av Barbro’s visskatt. 
Att det dessutom sker på just den dag, som var Barbros födelsedag, alltså den 9 september känns extra fint. 
 

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_0909_ulrika_wadell.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_0918_camilla_jonsson.pdf


7 oktober klockan 18.30-20.30 
 
Rizwan Rehmtulla, samtals coach & föreläsare  
kommer till stugan: 
 

”En resa i det yttre till det inre” 

Mer info 

1 oktober klockan 18.30-ca 20.30 
 
Ledarutvecklare, Magdalena Helander  
kommer till stugan: 
 
  
 
”Effektivitet + långsiktiga  
relationer = SANT” 

 

I vår dagliga tillvaro och i en alltmer komplex värld behövs tydlighet och enkelhet, för att komma någon vart.  Och ska vi 
lyckas behöver vi samarbeta. Ganska självklart, eller hur? Varför är det då så svårt? Välkommen till en rundtur i röd och 
grön zon, in i hjärnans vindlingar, vidare via lyckade exempel och kanske, kanske närmre en väg som kan bli just din? 

Mer info 

Vad är det egentligen som gör att vi aldrig får plats med bilen i garaget? Eller att vi ofta på kvällen rotar i köksskåpen 
efter något gott? Varför gör vi saker som är svåra istället för att bara göra sånt vi redan kan? 
Hans berättelse handlar om mod, livets paradoxala natur och balansen i livet.  

24 september klockan 18.30-21.00 
 
Renée Ohlson, samtalsterapeut och  
Coach kommer till stugan: 

 
”Öppna upp för kärleken!” 

Denna kväll pratar vi om kärlek. När kärleken gör ont, känns hopplös och svår och längtan är stor – hur gör jag/vi då? 
Målgrupp denna kväll är par och singlar mellan 30–50 år. 

Mer info 

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_0924_renee_ohlsson.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_1001_magdalena_helander.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_1007_riswan_rehmtulla.pdf


16 oktober klockan 18.30-ca 20.15 
 
Författarkväll i stugan Carin Hjulström gästar oss  
i stugan och berättar om sin nya bok: 
 
“Irene Panik - en dråplig nutida  
skröna om att våga ta tag i sitt liv” 

Irene Pährson är 48 år, älskar muffins och bor på landet tillsammans med sin man Björn, tre tonårsbarn, hästar, hundar, 
katter och en deprimerad get. Som ung ville Irene bli sångerska eller bibliotekarie, men ingenting blev som hon hade 
tänkt sig. Hon fastnade på den slitna gården Grangläntan, och nu tar alla henne för given, såväl man, barn som get… 

Mer info 

5 november klockan 18.30-20.00 
 
Sture Hegerfors, tecknare, författare och  
bildföreläsare kommer till stugan: 
 
”Göteborgarnas bästa  
vitsar och historier” 
 
 
 
 I Göteborg finns en lokal humoridentitet som är väl värd att befästa och bevara. Sture Hegerfors, PS-tecknare i GP och 

författare, föreläser om göteborgarnas roliga historier och fruktansvärt dåliga vitsar. Dessutom berättar han om några  
av stadens verkliga humorpersonligheter. 
  

Mer info 

23 oktober klockan 18.30-20.30 
 
Christer Wilén kommer åter till stugan och  
underhåller under rubriken: 
 
"Från fjädrar till hönor" 
 

Christer har tidigare gjort tre mycket uppskattade föreställningar i stugan, så det blir en del "godingar" i repris blandat 
med många helt nya berättelser och skrönor. Christer har passionerat närmat sig berättandets konst de senaste åren. 
Med sin härliga personlighet och fantasi framför han spännande och underhållande berättelser. 
 
 Mer info 

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_1016_carin%20_hjulstrom.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_1023_christer_wilen.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_1105_sture_hegerfors.pdf


Mer info 

11 november klockan 18.30-ca 20.30 
 
Emelie Niemi som är prästinna & häxa kommer  
denna afton att berätta kring temat magi: 
 
”Hur vet man att man är en häxa.." 

Hur vet man att man är en häxa... Emelie delar med sig av sin historia om hur hon fick detta klart för sig. Om hur det är 
att vara häxa nu och hur våra försystrar hade det förr. Hon delar med sig om sin kunskap & förkärlek till kristaller och 
stenar och hur de kan hjälpa till med personlig och känslomässig utveckling. Under kvällen kommer hon att berätta vad 
kristallerna faktiskt bär och varför och om hur de gamla sederna från olika naturfolk världen över ser ut. 

Välkomna till ett härligt höstprogram 2014! 
 

Pia & Helen 

Mer info 

20 november klockan 18.30-ca 20.30 
 
Kamran Redjamand kommer till stugan och  
berättar om sin livsresa: 
 
"Från mystik till verklighet  
– en livsberättelse" 
 

Kamran Redjamand är uppvuxen i Persien, ett land som förknippas med ”tusen och en” sagor. Han är utbildad till fysiker  
i ett land som inte längre finns och bor och verkar nu i Sverige. Kamran och hans familj var med om en dramatisk flykt. 
De lämnade allt och efter några år i Ryssland så hamnade de så småningom i Mölnlycke. Som ”Knalle” i Sjuhärad och 
korvförsäljare i Mölnlycke hankade han sig fram. Nu har han tagit över Lundsbrunns Konferens och kurort.  
 

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_1111_emelie_niemi.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_1120_kamran_redjamand.pdf

