Inget midsommarfirande i år!
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Det blir inget midsommarfirande vid scoutstugan i år.
Hälsningar Styrelsen för Bergs scoutkår.

Öppet i Bergs hembygdsgård
Öppettider Hembygdsgården med servering av våfflor
Bergveckan lör-sön kl 12-19, vard 14-19
Söndagar (1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7 och 5/8) kl. 14-17 samt den
12/8 i samband med friluftsgudstjänsten.

Fira valborg i hembygdsgården

Valborgsmässoafton, den 30 april, firar vi vårens ankomst
med sång, våreld, korv och kaffeservering.
Årets vårtalare är Stephanie Tiedt.
Bergs hembygdsgård kl 19.30.
Välkomna!		
			Arr: Bergs hembygdsförening, 			
			sockenrådet och Lädja badplatsförening

Sockenrådets nästa möte: Torsdagen den 3 maj kl 19 i Möcklehult.
Anmäl till Maria Ahl Zanier.

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa blad kommer
ut 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

Bergbladet
Redo för ännu en Bergvecka
Den 30 juni drar ännu en Bergvecka igång. Planeringsarbetet
är till stor del klart. Programmet kommer att publiceras på
bergsocken.se i mitten av maj och det tryckta programmet
kommer i brevlådorna i midsommarveckan.
Programmet bjuder – som sig bör – på både nytt och
gammalt. Mopedrallyt första lördagen blir en naturlig
startpunkt för nio dagars evenemang. I Lädja skola är
temat just skola. I Lilla Björka visas en utställning av Sven
Ljungberg. Och veckan kan åter avslutas med konsert i Bergs
kyrka. BroBergs kafé i bygdegården är öppet i två veckor.

Välkomna till Kafé Lilla Björka

Välkommen till skolafterwork

Första söndagen varje månad (ej juli/augusti)
under sommarhalvåret är olika föreningar
i Berg värdar.
Söndagen den 6 maj kl 15.00-18.00
Arr: Bergs hembygdsförening, skytteföreningen
		
och stiftelsen Gustafs Bjursjö
Söndagen den 3 juni kl 15.00-18.00
Arr: Sockenrådet

Onsdag den 9 maj, kl 18 i Lädja skola

Elin Wägnerdagen
Det är 100 år sedan lika rösträtt infördes i Sverige.
Hur klädde sig de kvinnor som kämpat för sin rösträtt?
Linda Fagerström berättar om
RÖSTRÄTTENS GARDEROB
Bergs Bygdegård den 19 maj kl 14.00
därefter kaffe och ostkaka 40 kr
ca kl 16 årsmötesförhandlingar
ALLA VÄLKOMNA
Elin Wägner-sällskapet

Familjefotboll
på onsdagar
Kom och spela fotboll på planen
i Berg, onsdagar kl 18 med start
den 2 maj.
Hela familjen välkommen att vara med!!

Vi bjuda på en enkel måltid till självkostnadspris. Vi
har börjat att sätta ihop skolmuseet till Bergveckan. På
afterworken vill vi passa på att samtala om minnen från
Lädja skola. Har du några föremål eller minnen från Lädja
skola och kan tänka dig att ställa ut det under bergveckan, tar
gärna med det.
				Lädja badplatsförening

Avslutning för
luftgevärsskyttet
Bergs skytteförening har
haft totalt 21 träffar (11
kvällar) och i snitt så har
det varit ca tio barn varje
kväll och minst två ledare
varje gång. Totalt så har det
avfyrats 2 140 registrerade
skott.
Det kostar 50 kr per år att
vara med på skyttet och i
september så drar det igång igen för höstterminen. Är man
intresserad så är det bara att höra av sig till medlem@bergskf.
se eller ringa till Mattias Lindqvist på 070-197 62 20
RESULTAT PÅ AVSLUTNINGEN
Grupp 1, födda 2003
1) Oskar Lindqvist, 199
2) Benjamin Tengius, 196
Grupp 2, födda 2006-2008
1) Sanna Lindqvist, 198

2) Emmy Nygren, 197
3) Leiah Magnusson, 194
Grupp 3, födda 2009-2011
1) Astrid Persson Magnusson, 194
2) Agnes Ericson, 184
3) Majken Håkansson, 183

