Välkommen till

föreningskafé på Lilla Björka
Första söndagen i varje månad (ej juli/augusti) arrangeras
föreningskaféer på Lilla Björka under sommarhalvåret.
Då har du möjlighet att njuta av kaffe, kaka, sällskap, huset
och trädgården. Arrangörer är olika föreningar i Berg.

Möt andra Bergbor!
Gå med i gruppen
bergsockenbor
på Facebook!
Gilla Bergveckan!
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4 8 maj (obs, datumet) hembygdsföreningen, 		
skytteföreningen och Stiftelsen Gustafs Bjursjö
4 5 juni: bygdegårdsföreningen, sockenrådet
4 4 september: Bergs scoutkår
4 2 oktober: Lädja badplatsförening

Prova mobilsamåkning
– för plånbokens
och miljöns skull!
http://berg.mobilsamakning.se/

Bergbladet

Musikkafé
med allsång

Sockenrådets nästa möte: Onsdag 13 april kl 19 i bygdegården.
Obs nytt datum! Ordinarie ledamöter och suppleanter välkomna.

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa blad kommer
ut i maj. Lämna ditt bidrag på tel 0472-74168 eller mejla
till kerstin.haggren@bredband.net.
Mer information hittar du på Bergs hemsida:

www.bergsocken.se

Söndagen den 17 april kl 16 i Bergs bygdegård
Bergs Röda korskrets och kyrkokören bjuder in till musikkafé med
allsång. Bergs och Lammhults barnkörer, kyrkokören, solister
medverkar.
Kaffe, lotterier och plantlotterier.
Entré 50 kronor inklusive fika.
			
Välkomna! Svenska kyrkan och Röda korset

Valborg på hembygdsgården
Valborgsmässoafton, den 30 april,
bjuds traditionsenligt att fira vårens
ankomst med sång av kyrkokören,
våreld, vårtal, korv- och kaffeservering
samt lotteri.
Årets vårtalare är Bengt-Ivar Petersson
Bergs hembygdsgård kl 19.30. 		
				
Välkomna!
Arr Bergs hembygdsförening, Bergs sockenråd
och Lädja Badplatsförening

Kom och hjälp till i hembygdsgården
Fredagen den 22 april kl 15–17 och
lördagen den 23 april 9–12 hjälps vi åt att vårstäda
hembygdsgården ute och inne. Alla medlemmar är inbjudna
att hjälpa till. Vi bjuder på korv på fredagen och ärtsoppa på
lördagen. Kan du enbart den ena dagen eller bara en timme
så är du välkommen
				
Välkomna!/ styrelsen

l Glöm

inte att det är stickkafé i sockenstugan i Berg
varannan onsdag, udda veckor, kl 14-17.

l Söndagen

den 3 april är det gudstjänst i sockenstugan

kl 17.
					

Välkomna!

Följ med till

Wapnö gård i Halland
Sockenrådet anordnar en bussresa för Bergbor till Wapnö gård,
med mejeri, bryggeri, gårdsbutik m m. Titta på korna och kalvarna.
Vi får egen guidad visning.
När? Söndag den 22 maj. Räkna med en heldagsutflykt!
Anmäl dig senast fredagen den 6 maj till Jonas Björklund på
telefon 072-155 20 79 eller mejl jbsgallringab@hotmail.se (ange ditt
mobilnummer och mejladress vid anmälan.)
Begränsat antal platser!
Kostnad: ca 200 kronor inkl resa, inträde och lunch. Barn under
12 år 75 kronor för lunch (gratis inträde).
Mer information på www.wapno.se
Vi är mycket glada att det blir ett sommarkafé i bygdegården även i
år. Frida och Malin Johansson håller i det.

Efterlysning!

Nu söker Frida och Malin ungdomar till kaféet i Bergs bygdegård
mellan 2–17 juli.
Intresserade (minst 13 år) kan ringa till Frida Johansson
på 073–7168972.

