
Sätila bygdegård 
Program hösten 2021 

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 

 

Söndag 22 augusti kl 15.00 
 

Årsmöte 
 

Nu är det äntligen dags för Sätila Bygdegårds årsmöte. 
 
Välkomna söndagen den 22 augusti kl 15.00 på Bygdegården! 
 
Vi bjuder på fika och underhållning. Möteshandlingar kommer att 
sändas ut inför mötet till medlemmar i föreningen. 

 

VÄLKOMNA! 
 
 

Torsdag 9 september 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 2021 så gäller den även för hela 2022 

 

 
 
 
 

Söndag 3 oktober kl 16.00 

Boye & Hörberg 
 
 
Musikteaterverk i två akter 
Längd 2 timmar, inkl. 1 paus 

 
 
Boye & Hörberg är en innerlig musikalisk berättelse, baserad på 
texter av pionjärerna Karin Boye och Barbro Hörberg, av och med 
musikalartisten Ingahlill Wagelin. Ömsint gestaltar hon kvinnorna 
och deras tankar om livet i detta nya verk. 
 
Karin Boye och Barbro Hörberg. Två älskade författare som, var 
och en på sitt sätt, diktade om livet med längtan och vemod som 
tydliga teman. Deras sprakande kreativitet tog sig inte bara 
uttryck i tidlösa texter, utan också i Karin Boyes nyfikenhet på livet 
och Barbro Hörbergs omtalade humor. 
 
Båda föddes i Göteborg – Boye år 1900, Hörberg drygt 30 år 
senare. Båda var modiga pionjärer. I en tid då kvinnor ofta skrev 
under pseudonym för att bli utgivna publicerade Karin Boye redan 
i unga år sin första diktsamling i eget namn. Barbro Hörberg 
lyckades, trots mansdominansen, 
nå ut med sin musiklyrik som lyfte 
fram kvinnor i vardagssituationer. 
Båda diktarna blev berömda under 
sin livstid men fick ändå slita hårt 
för att skaffa pengar till mat och 
hyra.  
 
 
Entré: 180 kr inkl. kaffe o fralla. Medlemmar 160 kr. 

 
Säkra dina biljetter via mail till info@satilabygdegard.se Ange 
namn antal biljetter och mailadress för bekräftelse. Biljetter 
säljes även vid entrén till föreställningen.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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
http://www.satilabygdegard.se/


Torsdag 7 oktober 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. 
 

 
30-31 oktober kl 10.00 – 15.00 

 

Konstutställning 
 

Konstutställning med Sven Mattsson m.fl arrangeras under 
kulturveckan. Sätila konstnärer ställer ut sin konst. 

 
 

Måndag 1– tisdag 2 november 
 

LAN 

 
START - Måndag 1 november 18.00 
AVSLUT - Tisdag 2 november 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 

Torsdag 25 november kl 19.00 
 

Sing-along Film - Sound of Music 

 
Film: Sound of music. 166 min 

Romantisk komedi 
 
 
Regi: Robert Wise 
Skådespelare: Julie Andrews, Peggy Wood, Richard Haydn, Eleanor 
Parker, Charmian Carr, Daniel Truhitte, Heather Menzies 
 
Känd musikfilm på Bygdegården. Kom och var med på sång, glatt humör 
och trivsel. Alla får gärna sjunga med i de välkända sångerna! 
 
Änklingen baron Georg von Trapp styr sina 7 barn i hemmet nära Salzburg 
med järnhand. Det är vid den tiden när nazismen börjar sprida sig till 
Österrike strax innan Andra Världskriget. När Maria kommer dit som 
guvernant från ett kloster, får hon barnen att sjunga och uppskatta livets 
små glädjeämnen. Baronen, som tack vare Maria fått ny aptit på livet, 

ordnar en fest för att introducera sin nya fästmö, 
baronessan Elsa Schraeder. Men känslorna mellan 
baronen och Maria har börjat vibrera allt snabbare och 
det blir naturligtvis komplikationer.SOUND OF MUSIC 
fick 5 Oscar vid galan år 1966, bl.a. För Bästa Film samt 
naturligtvis för Bästa Musik. Det är en romantisk 
musical med fantastisk musik av Rodgers & 
Hammerstein. 
 

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 2021 så gäller den även för hela 2021 
 
 

Tisdag 30 november kl 19.00 
 

Föreläsning – Marks Fågelklubb 

 
Fotovisning och kåseri kring fåglar vår närhet, Anders Bolmgren, 

från Marks Fågelklubb berättar om fågelåret. 
 

 
 

 

Alla onsdagar kl 10.00- ca 12.30  
 

Mattcurling  
 

Curlingkafé i Bygdegården – start 1 september 
 
Med vissa uppehåll för sommar och jul& nyår, 
så är det mattcurling och kaffe i bygdegården 
varje onsdag förmiddag. Oavsett om Du är 
medlem eller inte, så är Du alltid välkommen 
att prova på. 

 
Ingen anmälan behövs. Det är bara att ta med sig 
inneskor och infinna sig i bygdegården onsdagar kl 
10.00.  
 
Kostar 30 kr per gång inkl både spel och kaffe. 
 

 
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 enligt folkmyndighetens restriktioner 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/

