
25 februari klockan 18.30-ca 20.30 
 
Berete Rubin berättar om upplevelsen av ett 
mordförsök och vägen tillbaka till glädjen: 
 
”Försoningen 120 stygn senare” 
 
 
 Lördagen den 28 april 2012 gick jag som vanligt till arbetet som stödpedagog på ett boende för unga vuxna med psykiska funktionshinder. 

Mitt arbetspass började halv tre och planen var att jag skulle komma hem igen vid elvatiden på kvällen. Men livet ville något annat och ett 
par timmar senare stod jag öga mot öga med ögon så mörka att allt frös till is inom mig när våra blickar möttes. Mannen stod knappt två 
meter framför mig med en stor kniv i vardera handen och armarna höjda i anfallsläge. Jag kom hem 22 dygn senare, djupt deformerad till 
kropp och själ. 

Bertilssons Stuga 
                         hg 

Temakvällar våren 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 150-200 kronor/person 

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

Mer info 

Mer info 

18 februari klockan 18.30-ca 20.30 
 
Annelie Jäderholm, talar denna kväll om den starka viljan  
att vara med i samhället, att inte vilja stå utanför: 
 
”Lär mig gasa och bromsa  
– jag vill för mycket!” 

Anneli har under hela sitt liv sökt bekräftelse och uppskattning. Hon kan plocka ned månen men inte vara rädd om sig själv. 1999 gick hon 
rakt in i den berömda "väggen". Hennes första diagnos var utbränd men inte heller då lyckades hon vara rädd om sig själv. Allting urartade 
och tillslut öppnade hon dörren till en psykotisk verklighet. Hon orkade inte längre och gick in i en fantasivärld.Nu har hon levt med sin 
psykossjukdom i fjorton år, tvångsvårdats och rehabiliterats , men tampas fortfarande med att finna en balans… 

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_0218_anneli_jaderholm.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_0225_berete_rubin.pdf


25 mars klockan 18.30-20.30 
 
Gunnar Falkemark, professor på GU berättar om något 
som många redan har en bestämd uppfattning om:  
 

”Den mänskliga naturen” 

Mer info 

20 mars klockan 18.30-20.30 
 
Trädgårdsdesignerna Josefina Lundin &  
Susanna Genne kommer till stugan med tips & råd: 
  
 

”Nu våras det!” 

Nu våras det äntligen och det är dags att öppna upp trädgården för en ny säsong! Forsythia och trollhassel blommar  
i kapp med de första vårlökarna och det är dags att börja jobba i trädgården, både i tanken och med händerna.  
Med ord och många inspirerande bilder berättar vi om vårarbetet i trädgården och trädgårdsåret 2014.    

Mer info 

Är avundsjuka en typiskt svensk eller allmänmänsklig egenskap? Är egoismen medfödd eller något som förvärvas genom 
samhällets påverkan? Är alla människor maktlystna och finns det några intressanta psykologiska skillnader mellan män och 
kvinnor? Kan människans natur förbättras? Vad har de stora filosoferna sagt? Och hur ser det ut i verkligheten? 

11 mars klockan 18.30-20.30 
 
Kristin Lövgren, kommer till stugan för att 
inspirera oss att följa våra drömmar: 

 
”Att gå från att bara vilja  
till att verkligen våga” 

De flesta människor går runt med en eller flera drömmar och mål som de skulle vilja förverkliga. Men dagar, veckor, 
månader och år går utan att någonting händer. Man brukar säga att ”har man bara viljan så är allt möjligt”. Jag håller 
med om att viljan måste finnas, men det viktigast av allt är i slutändan att VÅGA. Vad väntar vi på egentligen? 

Mer info 

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_0311_kristin_lovgren.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_0320_josefin_lundin.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_0325_gunnar_falkmark.pdf


2 april klockan 18.30-ca 20.45 
 
Naturläkare, Kent Fjordland delar 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 energisystem. Man kan 
rentav kalla honom för kroppens elektriker. Kent har arbetat som naturläkare sedan 1982 med ambitionen att få människor 
att må bättre. Det är viktigt vad du äter men också på vilket sätt du lever ditt liv. Din omgivning, din sovplats och  
arbetsplats har också betydelse för ditt välmående 

Mer info 

23 april klockan 18.30-20.30 
 
Lisbeth Ekman och Lars Wennergren kommer till stugan  
och berättar om sitt fantastiska seglingsäventyr: 
 
”Jorden runt under nio år!” 
 
 
 
 ”Att seglingen skulle vara i över nio års tid var ingen plan de hade i förväg. De hade bara tagit ett års ledigt från sina 

jobb. Det var heller ingen gammal dröm som låg och pyrde. Nej ordet världsomsegling fanns överhuvudtaget inte i deras 
vokabulär. Men de fick uppleva ett härligt, ledigt och friskt liv som de njöt av. Och nyfikenhet! Därför blev resan så lång 
och det bästa de någonsin gjort. De besökte 50 olika länder och seglade en sträcka på över 55 000 sjömil. De har varit 
med om fantastiska möten med människor och sett spännande platser, haft härliga seglingar, haft roligt och levt i livet! 
  

Mer info 

9 april klockan 18.30-20.30 
 
Musikafton, vi har den stora glädjen  
att presentera: 
 
”Acoustic Beatles” 

I år är det 50 –år sedan The Beatles uppträdde för första gången i Sverige och på sedan länge rivna Cirkus i Göteborg. 
Detta firades i två dagar med en Beatlesfestival i oktober månad på Trägårn´ i Göteborg. Bland de många medverkande 
återfanns också kvällens gäster ”Acoustic Beatles”.   

Mer info 

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_0402_kent_fjordland.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_0409_acoustic_beatles.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_0423_lisbeth_lasse.pdf


Mer info 

6 maj klockan 18.30-20.30 
 
PK Mahanandia, mannen som cyklade  
från Indien till kärleken i Sverige kommer  
denna afton och berättar om:  
 
”Kärleken som drivkraft” 

Tidigt på morgonen den 28 maj 1977 såg han en vitsippa för första gången i sitt liv. Den långa cykelresan från New Delhi, 
över Hindukushs karga rygg, genom Irans heta öknar och längs Svarta havets klippiga kust var snart över. De blanka 
blåskimrande spårvagnarna gled ljudlöst förbi varandra framför Centralstationen i Göteborg, koltrasten sjöng, häggen 
blommade och vårhimlen var hög, luften klar och sval… 

Välkomna till ett härligt vårprogram 2014! 
 

Pia & Helen 

Mer info 

13 maj klockan 18.30-ca 21.00 
 
Katarina Gustafsson berättar om en annorlunda 
vandring och vikten av att hitta sin väg:  
 

”80 mil med röda naglar” 

Vad händer med oss när vi frigör oss från vårt naturliga sammanhang? När vi kopplar ur, hamnar någon annanstans  
och bara har oss själva att lyssna på? Välkommen till en berättelse om stress, att finna nya vägar och få nya perspektiv 
på livet... 

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_0506_pk.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2014_0513_katarina_gustafsson.pdf

