Sätila bygdegård

Söndagen den 10 september kl. 16.00

Program hösten 2017
Med reservation för ev. ändringar

Vadsbofilm presenterar:
Glada original 1

Foto: Håkan Almqvist

Träffas och trivs i Sätila bygdegård
Välkommen!

Vet Du någon som vill bli medlem
i Sätila Bygdegårdsförening?
Medlemsavgiften är 100:- och gäller per kalenderår.
Det är enkelt att bli medlem.
1. Betala 100:- till Sätila Bygdegårdsförenings
bankgiro 308-0496. Ange ”medlemsavgift”,
namn och adress på talongen och gärna epostadress.
2. Skriv ett mejl till

bygdegarden@telia.com och
meddela önskemål om medlemskap.

För en levande landsbygd krävs en
levande bygdegård
Arrangemang i samarbete med

Klockan 5 på morgonen
möter vi ca 3.000 tranor
på väg från
Hornborgasjön till de
välkända fälten vid
Stora Bjurum. På nära
håll följer vi deras dans, ett världsberömt skådespel
Kom igen pöjka” ropar den talande staren till Janne
och Lell-Albert då de klämmer i med både sång och
spel
I Acklinga träffar vi Johan Lindgren, som tar hjälp
av korna Spätta och Fia vid vårbruket.
Västgötaspetsen Lady badar mer än gärna och
hoppar galant från svikten, leker gör hon med både
kycklingar och harar. Vi möter glada och originella
mjölnare i kvarnar som inte tillhör vår tid.
I Brevens Bruk i Närke plockas bortåt 40.000
liljekonvalj blad för att pryda midsommarstången
vid ortens gamla, traditionsrika, annorlunda och
mycket välbesökta midsommarfirande.
“Den bästa tiden e’ gådder, när en e’ 92 år”,
sägersvarvaren och träsnidaren Andreas Bergman i
Bäreberg. Han har tillverkat ljuskronor, brödfat och
pigtittare i tusental. Värre ändå är den dryg 80årige
småländske träskoma¬karen, som yxat till inte
mindre än 40.000 par träskor.

Torsöfilmen
Vi besöker bl a
Mariebergs handel.
Svahns Båtbyggeri
och fyrvaktaren på
Fällholmarna.
Ute på Brommö
möter vi ”Fredrika
Karl” som bygger
båtmodeller och
”Lisa i Knipan” som
skulpterar i trä.
Se när ”Sme-Gustavs” sonson från Amerika
kommer i helikopter för att hämta en gammal cykel
och följ Torsöborna då de går till val i Framskolan
1973.
Lyssna till Axel Eriksson då han sjunger bl a
Torsövisan. Möt ”Sörvika-Pojka”, ”Björka-Klara”,
August på Holmen, Anton och Augusta i Sköttla och
många, många andra Torsöbor.

Entré 120 kr inkl. kaffe och fralla i pausen.

Söndagen den 1 oktober kl. 16.00

Torsdagen den 12 oktober kl. 19.00

Go´a låtar & Johnny Cash

OBS! Endast visning för medlemmar i Sätila
Bygdegårdsförening

Högklassisk musikunderhållning

Film: Lion, 118 minuter

Per Hovensjö, TV-kändis från bl a Bingolotto och just nu aktuell i
Doobidoo, Valldagrabben Kjell Bergén, välkänd medlem i Smépôjka, och
Magnus Bolin, basvirtuos, underhåller med härliga gamla låtar och säkert
en o annan historia. Hela andra halvlek är en hyllning till Johnny Cash och
hans musik, där vi får njuta till Kjells ljuva basröst.
Entré 140 kr inkl. kaffe o fralla. Medlemmar 120 kr.

Saroo är en ovanligt klok och
äventyrslysten 5-åring som bor i en liten
by i centrala Indien. Hans storebror
Guddu är hans idol och han vill precis
som sin bror bidra till familjens
försörjning. En natt så tappar de två
bröderna bort varandra på en tågstation
och Saroo hamnar på ett tåg som för
honom hundratals mil bort till Calcutta
där ingen förstår hans språk. Efter en tid
som gatubarn hamnar han på ett statligt
barnhem där man resultatlöst försöker
hitta hans familj. Han har tur och blir
adopterad av ett australiensiskt par som ger honom den kärlek och
omvårdnad han så länge saknat. Men inom honom gnager saknaden efter
sin mamma och bror. När en kompis 25 år senare föreslår att han ska
försöka hitta hem igen med hjälp av Google Earth tycker han att det är en
galen idé. Men så hittar han den första ledtråden och snart har hans
förflutna hunnit ikapp honom och hans liv kastas omkull ännu en gång.
Lion berättar den gripande sanna historien om Saroo Brierley, med Dev
Patel, Rooney Mara och Nicole Kidman i huvudrollerna, och är baserad på
hans självbiografiska roman A Long Way Home.
OBS! Filmen visas inte för allmänheten.
Fri entré! Kaffe i paus 30 kr.

Söndagen den 22 oktober kl. 16.00

Söndagen den 19 november kl. 16.00

Gryning ”Tid för Goda Nyheter”
Vacker stämsång, härliga rytmer och texter som berör

OBS! Endast visning för medlemmar i Sätila
Bygdegårdsförening

En konsert som lyfter, stärker
och glädjer.
Vi byter ut vår nutida
skrämselpropaganda mot
GODA NYHETER. Historiens
krigsherrar får lämna plats för
några sanna HJÄLTAR. Spöken
punkteras och ÄNGLAR lockas
fram. Tid för mörker att möta
GRYNING.
Till exempel så minns vi ROSA
Parks, berättar om ”Ängeln på
Malmskillnadsgatan”. och lär känna en av Cecilias stora FÖREBILDER:
Mormor Helén.

Film: Fyren mellan haven
132 minuter
Tom Sherbourne, en fyrvaktare, och hans
fru Isabel lever vid kusten i västra
Australien. En dag hittar de en död man
och ett ensamt spädbarn i en livbåt som
blivit uppspolad på stranden. De
bestämmer sig snabbt för att ta sig an
den lilla flickan som sitt eget barn. Några
år hinner passera innan de stöter på en
kvinna som har förlorat sin dotter och sin
man till sjöss under samma tid som Tom
och Isabel hittade sin baby ...
Skådespelare: Alicia Vikander, Michael
Fassbender, Rachel Weisz, Bryan Brown.

En påminnelse om att låta våra VACKRA DRÖMMAR vara våra VÄGVISARE

Baserad på succéboken med samma namn.

Medverkande:
Cecilia Kyllinge, Fia Viktorsson, Elisabeth Berglund, Jan-Olof Jonsson och
Anders Larm
Förra våren framfördes ”Myggjagare & Näbbstövlar” med Cecilia Kyllinge
m.fl som uppskattades av besökarna.

OBS! Filmen visas inte för allmänheten.
Fri entré! Kaffe i paus 30 kr.

Entré 140 kr inkl. kaffe o fralla. Medlemmar 120 kr.

