
7 mars klockan 18.30-ca 21.00 
 
Sjukhusprästen Conny Brandell samtalar om brister,  
förluster och sorger och vad de gör med oss: 
 
”Samtal om livets skörhet  
och dess skönhet” 
 
 
 ”Det är ett sorgearbete att leva. Om man inte förstår det blir man aldrig glad…” skriver Kristina Lugn.  

 
Vi människor drabbas under ett liv av många existentiella erfarenheter, förluster och kriser. Trots detta lever vi ofta 
som om dessa erfarenheter är oväntade inslag i livet. I samtalet kommer Conny att reflektera över människans 
”nattsida” och våra olika sätt att hantera dessa ofta komplexa och smärtsamma förluster som gör någonting med oss. 
Det mörka och svåra är inte bara en ofrånkomlig del av mänskligt liv, utan kanske också nödvändiga erfarenheter för 
mänsklig mognad!? 

Bertilssons Stuga 
                         hg 

Temakvällar våren 2017 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 20.30 
 
Två fantastiska berättare kommer till  
stugan och underhåller under rubriken: 
 
”Kärlek och dårskap” 
 
 
  
 

 
Berättarna Krister Jonasson och Christer Wilén bjuder denna afton på berättelser om kärlek och dårskap, där inte sällan 
kärleken och dårskapen går hand i hand. 
Under kvällen får ni bland annat höra om Kärlekens fåglar, Kungen och fiskaren, och om en lös skruv i utrikesterminalen 
på Arlanda…  

http://bertilssonsstuga.se/wp/wp-content/uploads/2017/01/2016_0223_christer_krister.pdf
http://bertilssonsstuga.se/wp/wp-content/uploads/2017/01/2017_0307-conny-brandell-.pdf


26 april klockan 18.30-ca 20.30 
 
Eva Sanner, frilansjournalist, psykosyntesterapeut och  
författare kommer denna kväll till stugan: 
 
”Att leva passionerat - och hållbart” 

Mer info 

6 april klockan 18.30-ca 21.30 
 
Ägare och grundare till Moyana Corigan kommer och 
presenterar produkter som är bra för oss och vår miljö: 
 
”Huden är kroppens största organ” 
 
  
 

Denna afton får du chans att uptäcka något nytt som är bra för dig. Moyana Corigan står för naturlig, ärlig skönhet och 
värnar om hälsa, djur och miljö. Våra råvaror är kärleksfullt utvalda och våra vegetabiliska oljor är 100% naturliga och 
organiska. Vi väljer i första hand ekologiska råvaror. Produkterna tillverkas för hand i Mölndal och testas ej på djur. 
 
Vi anser att petrokemiska oljor och giftiga kemikalier inte hör hemma i hudvård och kosmetika. Därför är våra produkter 
rena från mineralolja, konserveringsmedel (parabener), PEG-oljor, phthalater, EDTA, silicon, skadliga färgämnen mm. 
 

Mer info 

Den här kvällen handlar om hur vi kan knäcka passionskoden för ett helt och hållbart liv. Om hur vi kan välja det som 
faktiskt ger oss njutning, lycka och meningsfullhet, och välja bort det vi tror att vi måste, och kanske också det vi och 
planeten inte mår bra av. Vi gläntar ikväll på dörren till ett mer passionerat och hängivet liv, både när det handlar om 
relationer, arbete och tillvaron i stort. Välkommen till en kväll där stora frågor hanteras med värme och livsglädje.  
 

30 mars klockan 18.30-ca 20.30 
 
Livscoachen och författaren, Brian Berglund  
kommer till oss och ger oss konkreta tips: 
 
”Hantera energitjuvar  
och få en rikare vardag!” 

Energitjuvar finns överallt. Det kan vara en kollega eller en granne som slukar din energi. Eller en inkorg som bara växer, 
skitiga badrum eller träning som aldrig blir av. Men den gemensamma nämnaren för alla energitjuvar är att vi inte vet hur 
vi ska tackla dem. Vi läcker energi utan att få något tillbaka. Men det behöver givetvis inte vara så.  
Vardagen kan bli mycket roligare, intressantare och mer meningsfull om vi lär oss att hantera och förebygga energitjuvar. 

Mer info 

http://bertilssonsstuga.se/wp/wp-content/uploads/2017/01/2017_0330-brian-berglund.pdf
http://bertilssonsstuga.se/wp/wp-content/uploads/2017/01/2017_0406-moyana-corigan-.pdf
http://bertilssonsstuga.se/wp/wp-content/uploads/2017/01/2017_0426-eva-sanner-.pdf


Mer info 

11 maj klockan 18.30-ca 21.00 
 
Denna gång leds vårens QUIZ av  
Kristina & Helena Ternesten med temat:  
 
“Vi vänder västerut”  
 
 
 
 
 

Utmana dina vänner kollegor i en spännade quiz i trevligt sällskap! Svägerskorna Kristina & Helena Ternesten tar 
er med på en brokig resa med frågor om stort och smått, nytt och gammalt, klokt och tokigt, med lite fokus på 
väderstrecket i väst!   
 

Välkomna till ett härligt vårprogram 2017! 
 

Pia & Helen 

http://bertilssonsstuga.se/wp/wp-content/uploads/2017/01/2017_0511_quiz.pdf

