
Sätila bygdegård 
Program våren 2023 
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 

Torsdag 19 januari kl 19.00  

DAG FÖR DAG 

 
105 min 

 

Dag för dag är en svensk drama-

komedifilm från 2022  

Filmen börjar på ett äldreboende där 

man får träffa pensionärerna Tage, 

Malte och Rut. Tillsammans med 

vårdaren Katrin och städaren Simon, 

åker de fem ut på en husbilsresa från 

Göteborg till Schweiz för att uppfylla 

en mans sista önskan. 

Skådespelare: Marianne Mörck – Rut, 

Tomas von Brömssen – Tage, Sven Wollter – Malte 
OBS! Filmen visas endast för medlemmar i Sätila 

Bygdegårdsförening*. Fri entré. Kaffe i paus 40 kr. 

 

Söndag 29 januari kl 15.00 
 

EXTRA ÅRSMÖTE 
 

Med anledning av uppdatering av 
Bygdegårdsföreningens stadgar 

 

 

Fredag 17 februari kl 18.00 
 

Operakväll med musikpärlor 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Upplev operasångare och musikalartister i ett variationsrikt 

program som blandar storslagna klassiker med personliga 

favoriter. Romantik, skönhet, underhållning och underbar 

sång. 

 
Entré 250 kr inkl kaffe och smörgås 

 
Söndag 19 februari kl 15.00 

 

ÅRSMÖTE 
 

 
 

Torsdag 2 mars kl 19.00  
 

 

DÄR KRÄFTORNA SJUNGER 

 
Drama 125 min 

 

Kya, en övergiven flicka som uppfostrat 

sig själv i träskmarkerna i North 

Carolina, USA. I flera år går rykten i 

Barkley Cove om ”Träskflickan”, som 

gör att den intelligenta och rådiga Kya 

isoleras från resten av samhället. På väg 

in i vuxenlivet dras hon till två unga män 

från stan och upptäcker en ny och 

spännande värld. Men när en av männen hittas död blir hon 

genast utpekad. Filmen är baserad på den bästsäljande 

boken med samma namn. 
Regissör: Olivia Newman. Skådespelare: Daisy Edgar-Jones, 

Taylor John Smith, Harris Dickinson, Michael Hyatt 
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
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dramafilm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Komedifilm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film%C3%A5ret_2022
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marianne_M%C3%B6rck
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tomas_von_Br%C3%B6mssen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Wollter


 

Söndag 19 mars kl 16.00 

 
BLUES ESCAPE med 

Johanna Lillvik 
 

 
 

Blues Escape uppstod för sex år sedan när 

mångsidiga sångerskan Johanna Lillvik mötte 

bluesbandet Hill Blue Unit på en bluesscen i 

Västsverige. Personkemin och kärleken till bluesen 

resulterade i Blues Escape. 

Johanna Lillvik är en sångerska känd för sin 

skicklighet och starka scennärvaro. Hon har studerat 

folkmusik, arbetat som sångerska på Cirque du Soleil 

och innehar en kandidat i Världsmusik. 

Instrumentalisterna i Blues Escape är synnerligen 

rutinerade herrar. Örjan Hill betraktas som landets 

främsta boogie woogie-pianist. Saxofonisten Torbjörn 

Stenson och basisten Lars Mellqvist är bluesrävar med 

tunga meriter. Lars Mellqvist har tilldelats en av 

bluessveriges tyngsta utmärkelser, Åmål’s Blues Fest 

Award. Trummis är veteranen Åke Göransson, en av 

få svenska musiker som spelat med Jimi Hendrix! 

Medverkande: 

Johanna Lillvik, sång 

Örjan Hill, piano 

Torbjörn Stenson, saxofon 

Lars Mellqvist, bas 

Åke Göransson, trummor 

Entré 215 kr inkl kaffe och smörgås 
 

 

 

Torsdag 13 april kl 19.00  

 

ELVIS 
Drama – musik 153 min 

Filmen bjuder på flera konsertscener, 

som tack vare fotot och den snabba 

klippningen, nästan teleporterar oss till 

publikhavet på 60-och 70-talet. Denna 

biografi utforskar Elvis Presleys liv 

och musik, samt hans komplicerade 

förhållande till sin gåtfulla manager - 

överste Tom Parker. Berättelsen 

fördjupar sig i den komplexa 

dynamiken mellan Presley och Parker 

som sträcker sig över 20 år, från Presleys uppgång och 

berömmelse till hans oöverträffade stjärnstatus. En 

berättelsen om kungen av rock'n'roll, glittriga capes och 

musikbranschens mest ikoniska polisonger..Regissör: Baz 

Luhrmann. Skådespelare Tom Hanks, Austin Butler, Olivia 

De Jonge 

OBS! Filmen visas endast för medlemmar i Sätila 

Bygdegårdsförening*. Fri entré. Kaffe i paus 40 kr. 

 

Fredag 21 april kl 18.00 
 

BARNTEATER 

Sagan om den lilla farbrorn 

 

 Den lilla farbrorn är en 

ensam farbror som gärna 

vill ha en vän, men som 

ingen bryr sig om. En dag 

kommer det förbi en hund 

som blir hans vän. 

Farbrorn är så lycklig. 

Tills det dyker upp en liten flicka och hunden flyttar sin 

uppmärksamhet till henne.Sagan om den lilla farbrorn 

teater om utanförskap. Men framförallt om vänskapens 

glädje, värme och om att kunna leka med mer än en 

person. En gripande och komisk berättarföreställning med 

nyskriven musik. 

Entré vuxen 100 kr, barn 50 kr 

 

Söndag 23 april kl 16.00 

 

FÖRELÄSNING om BIODLING 
 

 

 
 

Nina och Åke Ferm berättar om konsten att umgås med bin 

 

Entré 100 kr inkl kaffe och bulle 
 

 
 
 
 
 

Alla onsdagar kl 10.00- ca 12.30 

  
 

MATTCURLING 

 
Curlingkafé i Bygdegården. 

 
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. 
 
*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 2022 så gäller den även för hela 2023. 
 

http://www.satilabygdegard.se/

