
24 februari klockan 18.30-ca 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 energisystem.  
Man kan rentav kalla honom för kroppens elektriker. 
 

Bertilssons Stuga 
                         hg 

Temakvällar våren 2015 i Bertilssons Stuga 
 
 

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

 
Entré 150kronor/person 

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

Mer info 

Mer info 

19 februari klockan 18.30-ca 20.30 
 
Wej & Joakim berättar om sitt äventyr: 
 
”Från Göteborg till  
  Bangkok på cykel" 

2013 cyklade Wej och Joakim från sitt hem i Göteborg till sitt tidigare hem i Bangkok. Det blev en 1500 mil lång resa 
genom 15 länder. Under de tio månaderna resan varade passerade de snöstormar i Europa, öknar i central Asien, höga 
bergskedjor i Kina samt träffade massor av spännande människor.  

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_0219_joakim_%20wej.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_0224_kent_fjordland.pdf


16 april klockan 18.30-20.30 
 
Mästerberättaren Pelle Olsson  
intar scenen för sjätte gången: 
 

”Sjukvård och andra tävlingar" 

Mer info 

26 mars klockan 18.30-ca 20.30 
 
Camilla Witt, psykosyntes terapeut  och  
beteendevetare ger oss ikväll tips om hur vi kan ha: 
 
 ”Kommunikation – inte kamp" 

Kommunikation handlar om att vara i kontakt. Då är det möjligt att nå fram, bli hörd och förstådd och att ta emot, lyssna och 
förstå. Vi vet alla, att mycket kan ställa sig i vägen! Tillsammans med Camilla Witt, terapeut och beteendevetare utforskar vi 
hindren och vår  relation till några av dessa. Du får möjlighet att under kvällen omvärdera lite av din syn på dig själv.  

Mer info 

Pelle Olsson återkommer alltid till Bertilssons stuga. ”Här finns intelligenta och vackra människor, som tror på allt man 
påstår”, säger han. Nu är det sjätte besöket hos oss. Som författare vet han hur en historia ska berättas och med ett 
spännande liv bakom sig, bland annat som sjuksköterska och maratonlöpare, har han mycket att förmedla. Även den  
här gången kommer det att bli helt nya – och vansinniga – historier om till exempel begravningar, svanar, möss  
och bowlingklot. 

11 mars klockan 18.30-ca 20.15 
 
Simon Ljungman & Fredrik Berglund kommer 
denna kväll, de spelar och sjunger låtar av: 

 
”Simon & Garfunkel" 
 

Minns du Cecilia, Mrs Robinson eller The Boxer? Tänk dig att få vara med en kväll i stugan där Simon & Garfunkels 
fantastiska sånger spelas. Det är musikerna Fredrik Berglund och Simon Ljungman som tillsammans bildar en duo med 
Simon & Garfunkels låtskatt i fokus. Senast i somras under Kulturkalaset kunde de ses på Götaplatsens stora scen 
tillsammans med ca 700 körsångare i en stor Simon & Garfunkel hyllning. Denna afton spelar de i ett mer avskalat 
format med och för alla i stugan. 

Mer info 

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_0311_simon_garfunkel.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_0326_camilla_%20witt.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_0416_pelle_%20olsson.pdf


22 april klockan 18.30-ca 20.30 
 
Henrik Beyer hälsovetare, författare och  
föreläsare kommer till oss och talar om: 
 
”Att förebygga cancer” 

Vi kan förebygga cancer. Våra levnadsvanor har en avgörande betydelse för hur stor risk vi har att drabbas av cancer.  
Författaren och hälsovetaren Henrik Beyer, med ett förflutet på Statens folkhälsoinstitut kommer till oss.  
Henrik kommer under denna kväll ge oss många konkreta tips på hur vi kan öka våra chanser till att förebygga cancer. 

Mer info 

19 maj klockan 18.30-ca 21.00 
 
”Kihlen” & ”Ante Nordlund” intar scenen i stugan,  
denna gången som quizmasters!!! 
 
“Musik & Film QUIZ”  
 

 
Nu äntligen händer det igen, Quiz på Bertilssons stuga! Denna gången leds Quizen av medlemmar i cafeägarinnans 
familj, Erik & Anders. Denna kväll kommer garanterat gå till historien som en fantastisk upplevelse för dem som är med!  

Mer info 

7 maj klockan 18.30-ca 21.00 
 
”Vår favorit pastor” Jalle Ahlström kommer till  
stugan igen och talar nu om modet att vara 
levande: 
 
”Att leva mellan yttre krav  
 och inre behov" 

Vår inre trygghet blir allt viktigare för att vi skall kunna leva ett rikt och kreativt liv, i balans med alltmer ökande yttre 
krav. Det är en utmaning att i ett snabbt förändrat samhälle lära känna sig själv. Flyr vi undan inre behov och  
utveckling löper vi risk att förlora tilliten till andra, som är en grund för vår existens. Har vi relationer vi kan lita på?  

Mer info 

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_0422_henrik_beyer.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_0507%20jalle%20ahlstrom.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2015_0519_quiz.pdf

