
3 Mars klockan 18.30-ca 20.30 
 
Hans Oreheim, författaren och arkeologen  
berättar om sin bok: 
 
”Den förbjudna kunskapen” 
 
 
 

Varmt välkomna till mitt föredrag och bokpresentation. Boken ”Den Förbjudna Kunskapen” handlar om en kunskap 
vi aldrig fick lära oss i skolan. En kunskap som efter antiken kom att hemlighållas. Allt för att hindra oss att bli hela 
människor. Hans kommer att berätta om en kunskap som faktiskt kan få dig att ändra din bild av mänsklighetens 
historia och vem du egentligen är. 

Bertilssons Stuga 
                         hg 

Temakvällar våren 2016 i Bertilssons Stuga 
 
 

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

 
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 

23 Februari klockan 18.30-ca 21.00 
 
Malin Hammar -en fantastisk kvinna,  
kommer till oss ännu en gång: 
 
”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.  

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2016_0223_malin_hammar.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2016_0303_hans_oreheim.pdf


7 April klockan 18.30-ca 20.30 
 
Christina Strömwall, muntlig berättare  
och en sann lögnare kommer till oss: 
 
”Lögn eller Sanning???" 

Mer info 

17 Mars klockan 18.30-ca 20.30 
 
Två fantastiska berättare kommer till stugan  
och underhåller under rubriken: 
 
”Flickan i spegeln och  
Skojaren Cagliostro” 
 
  
 Krister Jonasson tar dig med in i barndomens dunkla värld och tillsammans dras vi in i spegelns illusoriska verklighet. 

Christer Wilén bjuder på ett potpurri av olika berättelser, där du får möta personligheter som Skojaren Cagliostro och 
Tjuven i Bagdad blandat med livshistorier och skrönor.  
 

Mer info 

Under kvällen kommer Christina underhålla dig med en rad berättelser. Var med och tävla och försök avgöra vad som 
är sant och vad som är rena rama lögnen. En sak kan du vara säker på, hon kommer göra allt för att försöka lura dig. 
Du får ett enkelt protokoll där du skriver S för sant eller F för falskt. När berättandet är slut, rättar vi tillsammans.  
Har du tur och har tippat rätt får du ett litet symboliskt pris. 
 

10 Mars klockan 18.30-ca 21.00 
 
Denna gång leds vårens QUIZ av  
de omutbara, Patrik Jensen och Ulf Johansson: 
 
”Pop-ulär sport och musik kul-tur” 

Patrik Jensen och Ulf Johansson, hobby-quizare som gärna arrangerar en intro-tävling på privata fester kliver nu ut  
i offentligheten och ordnar ett quiz i sporten och kulturens tecken med viss Göteborgsanknytning. 
 
Har du läst GP del 2 genom åren är detta Quizen för dig! 

Mer info 

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2016_0310_quiz.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2016_0317_christer_krister.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2016_0407_christina_stromwall.pdf


Mer info 

27 April klockan 18.30-20.30 
 
Upplev åter en visafton i stugan, då  
OA Gunnarsson sjunger & spelar akustisk gitarr: 
 
“Visor med Evert Taube” 
 
 
 
 Kom och upplev en unik kväll i stugan med visor ur Evert Taubes vis skatt. OA har spelat hos oss flera gånger 

tidigare med olika teman, han har lämnat bestående avtryck hos oss och vår publik. OA älskar atmosfären, miljön 
och publiken hos oss och ser fram emot att komma till oss igen. 

Mer info 

Mer info 

13 April klockan 18.30-20.30 
 
Cissi Glittvik, inspiratör, föreläsare  
och författare kommer till oss: 
 
”Friskvård för insidan,  
med temat ”stolthet” 
 
 
 
 

Hur vi kan medverka till vår egen och våra medmänniskors hälsa och välbefinnande. Få en boost med långsiktig 
verkan som är viktig för sammanhanget, människor runt omkring och för den enskilda människan. På ett enkelt 
och modigt sätt möter vi de livsnära frågeställningarna denna afton. 

21 April 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/2016_0413_cissi_glittvik.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2016_0421_malin_leijonberg.pdf
http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2016_0427_oa.pdf


Mer info 

Välkomna till ett härligt vårprogram 2016! 
 

Pia & Helen 

11 Maj klockan 18.30-ca 20.00 
 
Följ med på en spännande resa i tid & rum  
med Gerd Riccius som ciceron: 
 
”Det gamla Haga” 

Haga, idag ett pittoreskt inslag i den göteborgska stadsbilden, har en brokig historia, allt från blomstrande idyll 
till överbefolkat getto, präglat av fattigdom och superi. Följ med på en historisk vandring från 1600-talet fram 
till våra dagar bland mysiga träkåkar, bordeller, livstidsfångar, granna husarer, trångboddhet och mänsklig 
värme i en av Göteborgs äldsta stadsdelar. 

http://www.bertilssonsstuga.se/cms_files/2016_0511_gerd_riccius.pdf

