
15 september klockan 18.30-ca 20.00 
 
Nina Holgersson, sjukhuspastor samt  
tidigare polispastor kommer till oss: 
 
”Möten med möjligheter” 
 
 
 

Hon nominerades av kläddesignern Gudrun Sjödéns tävling till ”Årets färgstarkaste kvinna” -och hon har i många år arbetat 
nära människor i livets slutskede på hospice. Sådan är hon. Färgstark och livsklok. Det bästa med hennes arbete är att hon 
får möta människor på riktigt. När allt är avskalat. Här finns inte plats att skjuta upp viktiga frågor utan man får mötas där 
man är. Utan rädsla.  

Bertilssons Stuga 
                         hg 

Temakvällar hösten 2015 i Bertilssons Stuga 
 
 

Begränsat antal platser. Bokning görs i stugan  
eller på mejl pia@bertilssonsstuga.se 

 
Entré 150-200 kronor/person 

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

Mer info 

Mer info 

3 september klockan 18.30-ca 20.30 
 
Malin Leijonberg, modist stylist, konstnär,  
egenföretagare och skribent kommer till oss: 
 
”Om modet att våga vara den man är” 

Hennes tankar och föredrag färgas av hennes erfarenheter från butik, mode, hantverk konst, såväl lyckanden som 
misslyckanden vävs ihop för att sätta ihop den person vi stadigt växer till, ta till vara på det, sätt guldkant i din egen 
vardag på ditt alldeles eget vis, med aldrig så små medel likaväl som med stora gester. 
 
Välkommen till en inspirerande afton med tid för skratt och underbara möten mellan människor. 

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_0903%20malin_leijonberg.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_0915_nina_holgersson.pdf


14 oktober klockan 18.30-ca 20.00 
 
De västsvenska musikanterna Örjan Hjorth & 
Christer Ågren bjuder på en afton med: 
 
”Schlager som du aldrig hört den förut" 

Mer info 

7 oktober klockan 18.30-ca 21.00 
 
Malin Hammar -en fantastisk kvinna,  
kommer till oss: 
 
”Att leva med attraktionslagen” 
 
  
 

När Malin levde och arbetade i Indien, mötte hon en vis man, en guru. Han lärde henne att det viktigaste en människa  
har tillgång till är hur hon/han tänker. Han beskrev  ”attraktionslagen”, ett flera tusenårigt gammalt sätt att ”visualisera” 
vad man behöver och önskar sig. Attraktionslagen har nu varit del av Malins liv i mer än 20 år. Under denna föreläsningen 
delar Malin med sig av alla otroliga händelse som har skett i hennes liv tack vare attraktionslagen. Malin säger själv att 
allting är möjligt bara man ser det framför sig, till och med mirakel.  

Mer info 

Denna afton får du höra avskalade och countrydoftande versioner av svenska örhängen från mitten av förra seklet.  
Med texter inte bara om evig kärlek utan även om bitterhet, svek, obesvarad längtan, ja till och med ond bråd död, 
framträder sångerna kanske som något annat än det du hört förut.  

29 september klockan 18.30-ca 21.00 
 
Musikafton, The Beatles STORY… 
från St Peters Church to Abbey Road med och av: 
 
”The Quarter Men” 

Hör den hisnande och banbrytande historien om hur fyra unga charmiga och kaxiga grabbar från efterkrigstidens 
Liverpool blev ”The Fab Four” för hela världen, under tio skälvande år under 60-talet. Ni får höra de låtar som gjorde The 
Beatles till världens bästa popband. Låtarna framförs av tre rutinerade musiker som vuxit upp med musiken. De har på 
sin meritlista att de spelat Beatles låtar på den årliga ”Beatle week” i Liverpool.  

Mer info 

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_0929_quatermen.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_1007_malin_hammar.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_1014_orjan_christer.pdf


Mer info 

12 november klockan 18.30-20.45 
 
Naturläkare, Kent Fjordland kommer åter till oss  
för att dela med sig av sin kunskap om kroppens 
energisystem: 
 
”Du är källan till allt som sker” 
 
 
 
 
 

Kent har över 30 års samlad kunskap om kroppens livsenergi och erfarenhet av biologiska mätmetoder.  
Med utgångspunkt från kroppens egen energi, justeras obalanser genom att stimulera olika akupunkturpunkter och  
energi system. Man kan rentav kalla honom för kroppens elektriker. 

Mer info 

5 november klockan 18.30-ca 21.00 
 
”Den långe, den brede och den inklippte” gästar  
oss denna afton för att hålla århundradets QUIZ!!! 
 
“Historiska ögonblick & händelser som  
förändrat och påverkat mänskligheten”  
 

Jesper, James och Hannes quiz kommer innefatta allt mellan himmel och jord där inget är för stort eller för litet, dock 
har alla händelser på ett eller annat vis påverkat mänskligheten i någon form. Trion garanterar utmanande frågor 
levererade på deras egna vis. Kunskap är makt och förkunskaper är att föredra men inget det är inget krav. Det är 
även värt att nämna att det inte är någon tävling…men vinnare kommer utses.  
 
 Mer info 

27 oktober klockan 18.30-21.00 
 
Lasse Gustavson kommer till oss, med kunskap, värme 
 & humor delar han med sig av sina erfarenheter: 
 
”Att vara medmänniska i en  
stressad vardag” 
 
 
 
 Lasse Gustavson var tidigare brandman i Göteborg, som hade turen att överleva en svår olycka i tjänsten. Efter att ha 

bearbetat sin situation förändrade han sitt liv radikalt. En lysande och varm föreläsning om att vara medmänniska i en 
stressad vardag. I mötet med Lasse fylls du av en smittande livsenergi, kreativitet, omtanke, värme och humor.  

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_1027_lasse_gustavson.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_1105_quiz.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_1112_kent_fjordland.pdf


Mer info 

17 november klockan 18.30-ca 20.30 
 
Marita Skogum, flerfaldig världsmästare i orientering  
kommer denna afton och inspirerar oss: 
 
”Den hållbara människan” 

Denna afton tar vi upp ett tema som berör oss alla. Vi lever i en tid och ett samhälle där tempot och kraven bara ökar. 
Livspussel, balans och hälsa! Hur?  
Den psykosociala ohälsan ökar, kraven höjs, ökad effektivitet eftersträvas.  
Hur få ekvationen att gå ihop med vitalitet och hållbarhet? 

Välkomna till ett härligt höstprogram 2015! 
 

Pia & Helen 

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_1117_marita_skogum.pdf

