
Sätila bygdegård 
Program hösten 2020 

Med reservation för ev. ändringar 
 

 
 

Träffas och trivs i Sätila bygdegård! 
 

Välkommen! 
 

 
 

 
 

Sätila Bygdegårdsförening i samarbete med 

 
 

 

 
 

 www.satilabygdegard.se     
info@satilabygdegard.se 

 
Sätila Bygdegård är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund 

- en organisation för över 1400 bygdegårdar i Sverige 

Torsdag 10 september kl 19.00 
 

Judy 
Film: Judy. 1tim 58 min 

Drama/Musik 
 

Året är 1969 och flickan, som blev allas 
älskling i Trollkarlen från OZ, är en dyrkad 
46-årig artist med en rad filmsuccéer och 
fyra äktenskap i bagaget. Nu förbereder sig 
Judy för en rad utsålda konserter i London. 

Hon är lycklig med sin nya kärlek, den tretton år yngre Mickey. 
Judy charmar alla från musiker till fans med värme, slagfärdighet 
och fantastiska scenframträdanden. Men hon är märkt av ett liv i 
ständigt rampljus sedan barnsben och en smärtsam vårdnadstvist 
om sina älskade barn med exmaken Sidney, som kan ge dem en 
mer stabil tillvaro. Det sägs redan att Renée Zellweger måste få 
en andra Oscar för comebacken som Judy Garland i filmen om den 
sista, turbulenta tiden i stjärnans liv. Renée visade sina 
musikaliska talanger i Chicago - nu fångar hon legenden Garlands 
unika sångröst, utseende och personlighet på pricken  
 
Regi: Rupert Goold  
Skådespelare: Renée Zellweger, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Jessie 
Buckley, Michael Gambon 
 

Filmen visas för allmänheten 
Entré: 40 kr. Kaffe i paus 40 kr. Medlemmar fri entré 

 
 

Lördag 24 oktober kl 12.30 
 

Prova-på-dans för barn 
 

I samband med Danskompaniet i Skene bjuder Sätila Bygdegård 
in till en ”Prova-på-dans dag” för barn lördagen den 24 oktober. 

 

 
 

• Barndans, 5-6 år kl 12.30-13.15 
• Hip Hop, 7-9 år kl 13.30-14.30 

•Hip Hop, 10-12 år kl 15.00-16.00 
 

Kostnad 30 kronor per barn, inklusive fika.. Anmälan krävs 

Torsdag 22 oktober kl 19.00 
 

Stand By Me 
 

Film: Stand By Me. 93 minuter 
Drama 

 

I en liten stad i Oregon möter vi en grupp vänner - den känslige 
Gordie, den tuffe Chris, den orädde Teddy och fegisen Vern - som 
drar ut på äventyr för att.... 
 
Jag vet inte hur det är för dig, men om du är 
som jag och har en känsla av att somrarna var 
eviga när du växte upp kommer du att känna 
igen dig direkt i den här filmen. Drygt trettio år 
har gått sedan Stand by Me hade premiär och 
den är lika bra idag – kanske för att somrarna 
aldrig tar slut i våra minnen. 
 
Regi: Rob Reiner 
Skådespelare: Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman m.fl. 
 
 
OBS! Filmen visas endast för medlemmar i Sätila 
Bygdegårdsförening*. Fri entré. Kaffe i paus 40 kr. 

 

 
 
 

Måndag 26 – Tisdag 27 oktober 
 

LAN 

  
 

START - Måndag 26 oktober 18.00 
AVSLUT - Tisdag 27 oktober 18.00 

 
Information och anmälan finns i ”Ung i Mark-appen”. 

Kostnad 150 kr och då ingår frukost. 
Betalning på plats med Swish eller kontant. 

 
Dricka, godis och pan-pizza finns att 

köpa i kiosken under LAN:et 

  

Vet Du någon som vill bli medlem 
i Sätila Bygdegårdsförening? 

 

Medlemsavgiften är 125:- per år och det är enkelt att bli 
medlem.  
1. Betala till föreningens bankgiro 308-0496 eller Swisha till nr 

1235695531. Ange ”medlemsavgift”, namn och adress på 
talongen.  

2. Mejla till info@satilabygdegard.se och meddela önskemål 
om medlemskap. Ange namn, adress, telefonnummer och 
e-postadress. 

  

http://www.satilabygdegard.se/
mailto:info@satilabygdegard.se


Torsdag 5 november kl 19.00 
 

Mississippi Brinner 
 

Film: Mississippi Brinner. 2 tim 
Drama 

 

Detta är film när den är som bäst! Flerfaldigt Oscarbelönad. 
 

Den amerikanska delstaten Mississippi år 1964. 
Tre medborgarrättsaktivister som kör längs en 
ödslig vägsträcka blir förföljda och mördade. En av 
USA:s mest explosiva brottsutredningar någonsin 
sätts igång. FBI-agenterna Rupert Anderson och 
Alan Ward arbetar med fallet i det Ku Klux Klan-
hemsökta lilla samhället. Det omaka paret möter 

hårt motstånd, men arbetar på sitt eget vis för att skapa rättvisa. 
 
Regi: Alan Parker  
Skådespelare: Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand 
 

 
OBS! Filmen visas endast för medlemmar i Sätila 
Bygdegårdsförening*. Fri entré. Kaffe i paus 40 kr. 
 

 
 
 

20-21 november 
 

Konstutställning 
 

Mer information kommer snart 

11 november kl 10.00 
 

Den ökände Dr Brand  
 
Doktor Brand var en mycket originell man som bodde i Rävlanda 
mellan åren 1908-1925. Han var vän med August Strindberg och 
Brand anses vara förebilden för Doktor Borg i »Götiska rummen«. 
Malvina Bråkenhielm hämtade även hon mycket inspiration från 
Dr Brand när hon skrev romanen »Fattigdokotorn«. 
 
Gustaf beskrevs av många som en skrävlare och bråkmakare och 
verkar haft som rättesnöre i livet att kasta sanningar i ansiktet på 
folk, utan omsvep, och gjorde sig omöjlig vart han än kom. Han 
levde i ständig fejd med Björketorps kommun, som han kallade 
”tjuvkommunen”, och tyckte väldigt illa om 
ordningsmakten. Han ställdes inför rätta i tinget 
i Bollebygd med jämna mellanrum, allt som 
oftast för ärekränkning av både 
poliskommissarie Melén och andra ortsbor. 
 
Malin Svanberg Eliasson berättar om hans liv som inte bara 
bestod av strider, uppträde och skryt. 
 
Kostnad 30 kronor inklusive fika. Max 50 deltagare.  Anmälan 
krävs 

 
 

Söndag 29 november kl 16.00 
 

Julspelning  
Marks Big Band 

 
Mer information kommer snart 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Torsdag 19 November kl 19.00 
 

Min Pappa Marianne 

 
Film: Min Pappa Marianne. 1 tim 50 min 

Drama 
 

Efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder Hanna 28, till 
Alingsås för ett vikariat på lokalnyheterna. När hennes älskade 
pappa, prästen med det stora skägget, avslöjar 
att han egentligen vill vara Marianne vänds 
Hannas värld upp och ner. Men för pappa 
Marianne finns ingen återvändo… 
En varm feelgood-berättelse om modet att vara 
sig själv och lyckan över att bli älskad för den 
man är. 
 
Regi: Mårten Klingberg   
Skådespelare: Rolf Lassgård, Lena Endre, Hedda Stiernstedt m.fl. 
 
OBS! Filmen visas endast för medlemmar i Sätila 
Bygdegårdsförening*. Fri entré. Kaffe i paus 40 kr. 
 
*PS. Du kan lätt bli medlem genom att gå in på vår hemsida 
www.satilabygdegard.se eller så hjälper vi dig i entrén. Betalar du 
årsavgiften efter den 1 oktober 2020 så gäller den även för hela 2021 

 

 

Information gällande Covid-19 
 

Vi kommer under hösten att kontinuerligt utvärdera om vi kan 
fullfölja alla aktiviteter och programmet kan komma att 
ändras. Vår hemsida www.satilabygdegard.se  kommer att 
hållas uppdaterad med senaste informationen 
om Bygdegårdens aktiviteter, priser, tider och hur man köper 
biljetter så håll gärna utkik där. 
 
Åtgärder under Covid-19 för att säkerställa säkra och 
ansvarsfulla evenemang på Bygdegården 
 

• Maxgräns på 50 personer på samtliga evenemang 

• Sittplatser sprids ut i lokalen för att säkerställa social 
distansering. 

• Vissa förändringar angående servering av fika 

• För att undvika trängsel vid ingång / kassa så uppmanar vi 
alla besökare att i första hand betala med Swish om ni har 
möjlighet. Vid kontant betalning ser vi helst jämna pengar. 

• Framförallt uppmanar vi alla våra medlemmar att visa 
hänsyn, hålla avstånd och stanna hemma vid symptom 

http://www.satilabygdegard.se/
http://www.satilabygdegard.se/

