
28 september klockan 18.30-ca 20.30 
 
Två duktiga gitarrister med bred repertoar  
kommer till stugan denna afton: 
 
”Koffe & Mattsson” 

 
Denna kväll bjuds det på en härlig musikmix med låtar från Stefan Anderssons visor, svensk progg, brittisk rock’n roll  
till amerikansk country. Kristoffer Svanborg komp gitarr och sång. Anders Mattsson solo gitarr och stämsång. 
De två har spelat i olika konstellationer genom åren, fann varandra för två år sedan på en ”Salsa fest” och har spelat  
ihop sedan dess.   

Bertilssons Stuga 
                         hg 

Temakvällar hösten 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 

13 september klockan 18.30-ca 20.30 
 
Författaren, Bente Wikman delar med sig  
om sitt liv, upplevelser och erfarenheter: 
 
”Cykeläventyr, resor,  
hjälparbete & skrivarsafari" 
 
 
  
 

Bente berättar hur det hela började för 26 år sedan, resan till Thailand ensam med sin son 4 år gammal. Och om hur Thailand kom 
att bli mycket mer än bara semester. Hon vill berätta om en del tuffa möten och hur det där med att cykla långt kommer in i livet för 
att orka hantera allt som händer. Och om skrivandet som blivit en ventil. Om kropp och själ, när det blir mycket för huvudet så 
behöver kroppen ta i lite extra.  

http://bertilssonsstuga.se/wp/wp-content/uploads/2017/08/2017_0913_bente_-wikman.pdf
http://bertilssonsstuga.se/wp/wp-content/uploads/2017/08/2017_0928_koffe_-mattson.pdf


7 november klockan 18.30-ca 20.30 
 
Mästerberättaren Pelle Olsson intar scenen: 
 
”Konsten att vara normal” 

Mer info 

18 oktober klockan 18.30-ca 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. 
 
 Mer info 

 
Berättaren Pelle Olsson är tillbaka i stugan med nya märkliga historier. Hur blir man riktigt normal? Varför finns det 
inga gravar i på kyrkogården i Tomhult? Vad hände egentligen på herrtoaletten i Kisa värdshus 1957? Och vem 
skrapade under husgrunden hemma hos Sture i somras? Det är några av frågorna som kommer att besvaras i den här 
föreställningen med en av landets mest underhållande muntliga berättare. Pelle är dubbel nordisk och tre gånger 
svensk mästare i Berättarslam. 
 

5 oktober klockan 18.30-ca 20.30 
 
Hans Oreheim, författaren och arkeologen  
berättar om sin bok: 
 
”Den fördolda kunskapen” 

Detta föredrag kommer att handla om vilka vi är och hur vi har präglats och påverkats av en skriven historia som inte  
har varit äkta och sann. Då Hans tre böcker berör en dold historia som tyvärr inte många vet om. Nu har den tredje 
boken precis kommit ut, Den Fördolda Kunskapen. Hans har tidigare presenterat sina böcker hos oss i stugan.  
  

Mer info 

http://bertilssonsstuga.se/wp/wp-content/uploads/2017/08/2017_1005_Hans-Oreheim.pdf
http://bertilssonsstuga.se/wp/wp-content/uploads/2017/08/2017_1018_cissi_glittvik.pdf
http://bertilssonsstuga.se/wp/wp-content/uploads/2017/08/2017_1107_pelle_-olsson.pdf

