Bertilssons Stuga
hg

Temakvällar våren 2018 i Bertilssons Stuga
Begränsat antal platser.
Bokning görs i stugan eller på mejl pia@bertilssonsstuga.se
Entré 150 kronor/person
Kvällarna börjar med ”teatime” mellan 18.30-19.00, vilket också ingår i priset ovan.

22 februari klockan 18.30-ca 20.00
De västsvenska musikanterna kommer åter,
Örjan Hjorth & Christer Ågren, i afton med temat:

”Sånt är livet”
Det är med stor glädje vi åter presenterar de rutinerade och uppskattade musikanterna Örjan & Christer. Denna afton får
du höra fräscha countrydoftande schlagers på svenska. Med lika delar kärlek och glimt i ögat ger duon nytt, akustiskt liv
åt slagdängor från 50–talet och framåt som du trodde du kanske hört för sista gången…

Mer info

7 mars klockan 18.30-ca 21.00
Klas Parknäs, konstnär, författare,
föreläsare & inspiratör kommer till stugan:

”Lyckad eller Lycklig?”

Klas Parknäs är konstnären, som har gjort sig känd för sin konst, men också sin otroliga förmåga att inspirera.
”Vi har en hel kultur som vill få oss att bli något innan vi ens hunnit undersöka allt fantastiskt vi redan Är”
Begåvning är inget resultat utan en handling. Det handlar om att finna sin gåva. Välkommen till en kväll om det
existentiella, inspiration och kreativitet fylld med både allvar och skratt.

Mer info

22 mars klockan 18.30-ca 20.30
Michael Södermalm, har under 22 år
utbildat & inspirerat hundratusentals människor
i Sverige och utomlands:

”Vad är meningen med livet”

Varför jobbar du? Vad får dig att gå till jobbet? Vad drivs du av? Många brinner för sina arbetsuppgifter och trivs på sin
arbetsplats medan andra känner olust och vantrivsel. Vad är skillnaden på dem som faktiskt lever för att jobba kontra
dem som jobbar för att leva? Denna föreläsning ger dig insikter, inspiration och kommer göra att du på allvar verkligen
kommer reflektera över de tankar som Michael kommer ge dig. Tänk om kvällen hjälper dig att våga bryta nya barriärer?

Mer info

11 april 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

25 april klockan 18.30-ca 20.30
Två duktiga gitarrister med bred repertoar
kommer till stugan igen:

”Koffe & Mattson”

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. Välkomna till en härlig kväll!

Mer info

15 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?
Det är i mötet med andra som jag blir någon och kan säga att jag är. Att leva är en lång utvecklingsprocess.
Jalle inriktar sig på att möta människan i hennes egen miljö.

Mer info

Välkomna till ett härligt vårprogram 2018!

Pia

