
Sätila bygdegård 
Program hösten 2022 

Med reservation för ev. ändringar 
 

 
 

Träffas och trivs i Sätila bygdegård! 
 

Välkommen! 
 

 
 Sätila Bygdegårdsförening i samarbete med 
 

 
 

 
 

 
 

Hemsida: www.satilabygdegard.se     
Biljetter beställs genom: info@satilabygdegard.se 

eller tfn: 076-034 00 32 
 

Sätila Bygdegård är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund 
- en organisation för över 1400 bygdegårdar i Sverige 

Söndag 28 augusti kl 14.00 

 
KÄRNGUMMOR och KRUTGUBBAR 

 
Vadsbofilm visar två filmer med bl a Skållareds marten. 

Där går vi på kreatursmarknad och träffar bl a krutgumman 

Emma Höglund, allmänt känd som “Ärt-Emma”. 

 

“Lärk-Axel” berättar om sitt möte med sjöjungfrun och 

visar oss en ståtlig hägerkoloni vid sjön Lygnern. Vi får se 

och höra hur man tillverkar en vattenpump på gammalt vis. 

   
Entré 100 kr inkl kaffe och smörgås 

 

Fredag 16 september kl 18.00 

 
BARNTEATER 

 
Pangpang, Bönor och Banjo - en musikteater-

föreställning om den inte så tuffa cowboyen 

Johnny Hill. Från 4-9 år. 

  
Rida över prärien, fånga bufflar och 

bovar med lasso, sova under bar himmel, 

med skorpioner och skallerormar som 

sällskap låter tufft och spännande. 

Men när präriens nattmörker ligger tätt 

runt kroppen är det svårt att hålla modet 

uppe, hur mycket man än vill gör pappa 

stolt där hemma i Sverige. Pappan som gjorde allt för att få 

det nya livet han erbjuder sin son att framstå som ett 

härligt äventyr när han med sina sista slantar skickar iväg 

Johan Berg till Amerika. 

Och ett äventyr blir det även om Johan själv är rädd, han 

ska lämna allt och fara över ett stormigt atlanten, kanske 

kommer det en haj och gör honom till köttfärspaj… som 

det sjungs i en av alla fantastiska låtar som föreställningen 

erbjuder. När han klarat resan gör han allt för att passa in 

med de tobakstuggande cowboysarna, han tar namnet 

Johnny Hill och byter ut sin slita vegamössa till 

cowboyhatt, han möter bovar och banditer ….. 

 
Entré vuxen 100 kr, barn 50 kr 

 
 

Söndag 18 september kl 16.00 

 
Cecilia Kyllinge 

med showen 

TINA 
Simply The Best! 
 

Anna Mae Bullock, allas vår Tina Turner har trollbundit 
människor i tre generationer med sin Rock n Roll. Cecilia 
Kyllinge (sångerska) och Jan-Olof Jonsson (gitarrist) 
bjuder på en intim musikteater med 1900-talets största 
kvinnliga Rock-ikon. Tina Turners historia berättas, tätt 
sammanvävt med hennes fantastiska låtar. 1939 föds 
hon i ett segregerat södern, och som 16-åring träffar hon 
på Ike Turner. De gör snart succé på scenerna 
tillsammans, men bakom ridån utsätter han henne för så 
grov misshandel att den är nära att ta hennes liv. Efter 
nästan 20 år lyckas hon fly, tomhänt, med endast 
kläderna hon har på kroppen. Ingen i branschen trodde 
någonsin de skulle höra talas om Tina Turner igen. Men 
med alla odds mot sig, gör hon ändå en comeback 
världen aldrig tidigare skådat. Tina Turner har nominerats 
till 20 Grammys, varav hon vunnit åtta. 
 

Entré 230 kr inkl kaffe och smörgås 
Biljetter säljs  via: www.biljettkiosken.se 

Torsdag 22 september kl 19.00 

 

THE LOST DAUGHTER 
 

Film: The lost daughter. 121 min Drama 

Ensam på en sommarsemester blir Leda 

fascinerad av en ung mamma och hennes 

dotter. Hon betraktar dem på stranden och 

blir nervös av deras starka relation och 

deras skräniga och hotfulla familj, 

samtidigt som hon översköljs av minnen 

av rädsla och förvirring från den intensiva 

tiden när hennes egna barn var små.  
Regi: Maggie Gyllenhaal   
Skådespelare: Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson m.fl. 
 
OBS! Filmen visas endast för medlemmar i Sätila 
Bygdegårdsförening*. Fri entré. Kaffe i paus 40 kr. 
 

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 13 oktober kl 19.00  
 

 
Film: West Side Story. 156 min Drama/Musikal 

 

Steven Spielbergs ”West Side Story”är 

baserad på Broadwaymusikalen från 1957 

och är en berättelse om ungdomlig kärlek 

och gängrivalitet i 50-talets New York. 

Tragedin om Romeo och Julia är förlagd 

till slummen i New York. Jets ett gäng på 

West Side gör sig redo att slåss mot rivaliserande 

Puertorianska gänget Sharks. Jets ledare Riff försöker få 

hjälp av Tony som var med och grundade gänget. Men 

Tony har slutat med gänget. På dans där gängen möts för 

att göra upp blir Tony kär i Maria Sharkledarens Bernardos 

syster. I det slagsmål som uppstår går allt överstyr……… 
Regi: Steven Spielberg   
Skådespelare: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ana Isabelle m.fl. 
 
OBS! Filmen visas endast för medlemmar i Sätila 
Bygdegårdsförening*. Fri entré. Kaffe i paus 40 kr. 

 
 

Söndag 16 oktober kl 16.00 
 

Föreläsning – Marks Fågelklubb 
 

Entré 120 kr inkl kaffe och bulle 
 

 
 

Lördag 29 - Söndag 30 oktober 
 

Kl 10.00 – 15.00 
 
 

Konstutställning 
 

Konstutställning med sätilakonstnärerna 
”Paletten”deras vänner m.fl  

 
 

 
 

 
 
 

Måndag 31 oktober – Tisdag 1 november 
 

LAN 

 
START – Måndag31 oktober 18.00 
AVSLUT - Tisdag 1 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 
 
 

Söndag 6 november kl 16.00 
 

Föreläsning om Doktor 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 »Fattigdoktorn«. Gustaf beskrevs av många som 

en skrävlare och bråkmakare och verkar haft som rätte-

snöre 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. 

 
Entré 100 kr inkl kaffe och smörgås 

 

Torsdag 24 november kl 19.00  
 

SIMON OCH EKARNA 

 
Film: Simon och ekarna. 122 min 

Drama 
 

Simon växer upp i en arbetar-familj i 

Göteborg under andra världskriget. Trots 

en kärleksfull uppväxt känner han sig 

annorlunda och utanför. Simon är väldigt 

begåvad och mot hans föräldrars gillande 

söker han sig till de skolor och 

utbildningar en arbetarunge normalt inte söker sig till. Där 

möter han Isak, son till en förmögen judisk bokhandlare 

som flytt undan förföljelserna i Tyskland. De två pojkarna 

och deras familjers liv vävs samman samtidigt som kriget 

rasar i Europa. Filmen bygger på Marianne Fredrikssons 

hyllade roman med samma namn. 
Regi: Lisa Ohlin   
Skådespelare: Bill Skarsgård, Helen Sjöholm, Stefan Gödicke 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 
 

Alla onsdagar kl 10.00- ca 12.30 
  
 

MATTCURLING 
 

Curlingkafé i Bygdegården – start i september 
Tidpunkt meddelas senare. 

 
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. 

http://www.satilabygdegard.se/
https://goranbength.blogspot.com/2015/03/faglar-i-faxberg.html
https://goranbength.blogspot.com/2015/03/faglar-i-faxberg.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

