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Berg står redo för ännu en Bergvecka, den 22:a i ordningen.
Nya och gamla programpunkter samsas under veckan.
Programmet är just nu under arbete. I början av maj kommer
det att finnas på bergsocken.se
Det tryckta programmet kommer i brevlådan strax före
midsommar. Men ladda redan nu för en spännande vecka!
Tjänsten mobilsamåkning utnyttjades
för lite och kommer inte lägre att betalas
av sockenrådet. Men tjänsten fungerar
fortfarande, i väntan på nya sätt att
finansiera verksamheten. Så samåk!

Bergbladet
Bio i Lammhults Folkets hus

Folkets hus-föreningen i Lammhult hälsar alla välkomna till bio.
Mer information hittar du på www.lammhultsfolketshus.com.
Sockenrådets nästa möte: 17 maj kl 19 hemma hos Jonas
Björklund. Ledamöter och suppleanter hälsas välkomna.

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

www.bergsocken.se

Fira valborg i hembygdsgården
Valborgsmässoafton, den 30 april,
bjuds traditionsenligt att fira vårens
ankomst med sång, våreld, korv och
kaffeservering samt sedvanligt lotteri.
Årets vårtalare är Cenneth Quick
Bergs hembygdsgård kl 19.30.
Välkomna!
		
		

arr. Bergs hembygdsförening, Bergs sockenråd
och Lädja badplatsförening

Välkomna till föreningkafé
på Lilla Björka
Lilla Björka har blivit en populär
mötesplats och olika föreningar i Berg arrangerar
föreningskaféer första söndagen i varje månad (ej juli/augusti)
under sommarhalvåret. Då har du möjlighet att njuta av kaffe,
kaka, sällskap, huset och trädgården.
7 maj
4 juni
3 sept
1 okt

Hembygdsföreningen, Skytteföreningen och 			
Stiftelsen Gustafs Bjursjö
Bygdegårdsföreningen, sockenrådet
Bergs scoutkår
Lädja badplats-		
förening

Föreningskaféerna är mellan
kl 15.00-18.00.

Arbete på skjutbanan
Bergs skytteförening arbetar intensivt för att få
polismyndigheten att godkänna skjutbanan inför säsongen.
Kulfånget har grävts om och fyllts med ny sand.
Tavelställ skall flyttas och nya tavelställ skall konstrueras.
Avgränsningar i terrängen skall sättas upp och ny skyltning
skall ske. Allt sker på ideell grund genom ett gäng
gratialister.
						

Elin Wägnerdagen
Den 13 maj 2017 i Bergs bygdegård
Kl 13.00 Årsmöte för Elin Wägnersällskapet.
Kl. 14.00

”Jag har min tekopp,
jag ser solstrimman vandra
på väggen”
		
		

Skådespelaren Mary Lou Ward läser texter
av och om Elin Wägner

Därefter serveras kaffe och ostkaka 40 kr. Välkomna!

Invigning av konstverk
på Lilla Björka
Lördag 13 maj kl. 17.00
inviger Bo Frank ett konstverk av
Siri Derkert.
Det är en järnrelief som gjordes till
minne av Elin Wägner som placeras
i trädgården på Lilla Björka.
Välkomna!

Möt andra Bergbor!
Gå med i gruppen bergsockenbor på Facebook!

