Nr 172
Aug/Sept 2021

Bergbladet
Lite mer som vanligt...
Det drar sig mot höst. Med vaccin och lite tur kanske vi kan se fram
emot en mer "normal" höst där vi kan mötas på olika sätt. Men
vi kan inte ta något för givet, så håll avstånd och var rädda om
varandra!

Barnteater i bygdegården
I höst är det äntligen dags för
barnteater i bygdegården igen.
Söndagen den 26 september kl 17.00
visas musikteatern ”Bästa kompis kan man va de om man e tre?” med
Musik i Syd.
Teatern vänder sig till barn 4-8 år.
Priset är 100 kr/vuxen och 50 kr/barn.
Som vanligt ingår lite fika efter föreställningen.
Boka din plats hos Linnea på 070 305 64 83.

Elin Wägnerveckan 12–19 september
Elin Wägnerveckan 12 – 19 september 2021 bjuder på
många program. Läs mer på www.lillabjorka.se/elinwagner-veckan-2021. Alla evenemang kräver anmälan
- även då det är fri entré.

I Berg händer följande:
t Lördag 18 och söndag 19 september kl. 13.00 -16.00. Öppet hus
på Lilla Björka. Anmälan krävs.
t Lördag 18 september kl. 16.00. Bergs kyrka: Thage G Peterson
berättar om och signerar sin nya bok ”Elin i mitt liv”. Fåtal platser
kvar. Anmälan krävs.
t Lördag 18 september kl 14.00. Bergs kyrka. Extrainsatt "Elin i
mitt liv" med Thage G Peterson, för Bergbor! Anmälan krävs.
Arr: Bergs hembygdsförening

t Söndag 19 sept kl. 14.00 och 15.00, Kyrkstallet vid Lilla Björka.
”Flory Gate.” Marianne Enge Swartz berättar om Flory Gate och
visar uttällningen ”Flory Gate- överklassflickan som blev ekologisk
bonde i Rösås”. Anmälan krävs.
t Söndag 19 sept kl. 16.00, Bergs bygdegård
”Vild och frisinnad – om Kerstin Hesselgren”
Författaren Jan-Ewert Strömbäck reflekterar över Kerstin
Hesselgren (1872 – 1952) som satte om världen i gungning och
påverkade framtiden vad hon än företog sig, inte bara i riksdagen,
där hon blev den första kvinnan. Anmälan krävs
Anmälan!!! Anmälan till alla arrangemang görs till Birgitta
Hansson, 0734 20 63 66 eller birgitta.k.hansson@gmail.com
Besök också utställningen i Växjö konsthall, ti-fred 12.30 -18.00,
lördag 12.00 – 16.00 "OM TRÄD"
Med 12 fotografier illustrerar Lammhults fotoklubb citat ur Elin
Wägners bok ”Tusen år i Småland”.

Vill du prova på scouting?
I så fall kan du bli medlem i Bergs NSF Scoutkår!
För alla nya scouter startar vi tisdag 7 september i scoutstugan
Berg kl 18:15-19:45.
Spårare 8-9 år - Upptäckare 10-11 år
Äventyrare 12-14 år, har sina möten i Moheda tisdagar ihop med
Moheda-kåren.
Anmälan och frågor tag kontakt med ”Meta” Johansson
070 556 20 92 eller meta.kajsebo@hotmail.com

Årets rotevandring med
hembygdsföreningen
Rotevandring i Bråt och
Bjursjö (ingen förflyttning,
information om Bjursjö äger
rum i Bråt)
Lördagen den 4 sept kl 15.00.
Samling på gårdsplanen hos
familjen Krantz i Bråt.
Tag med kaffekorg
Välkomna!

Efterlysning!
Hembygdsföreningen
efterlyser "gårdamålningar"
och flygfotografier över gårdar
i Berg. Hör av dig till Bengt
Göransson om du är ägare till
något av ovanstående.

Cornelias gympa
Cornelias gympa i Bergs bygdegård
drar igång den 20 september.
Måndagar kl 18.30.
Kontakt: Cornelia Richter

Stickkafé i kyrkan!
Vi kör igång Stickkaféet i kyrkan den 15 september.
Kl 14.00-17.00 varannan onsdag hela hösten.
Alla hjärtligt välkomna! Kontakt: Linnea Ivarsson

Kanske inte
riktigt så här,
men man vet ju
aldrig...?

Torsdag 2/9 kl 19, Bergs kyrka:
Musik i Sommarkväll ”Blott
den som längtan känt”
Pianisten Magnus Jakopsohn
och sopranen Carina Stenberg
framför ett sensationellt
program med ryska romanser
och operaarior.

Onsdag 29/9 kl 17.30, Bergs
kyrka
Go Bach To Sleep
Välkommen till 45 minuter stilla
musik. Ta med dig egen filt och
kudde, du möter kyrkan i mysstämning. Vi avslutar med en
kopp varm choklad.

Söndag 26/9 kl 15, Bergs kyrka:
Gudstjänst
Lennart Johnsson, Magnus
Jakopsohn

Intresserad av bokcirkel?
Nu när sommaren snart är slut, känns
det som att det vore dags att plocka
fram de böcker som ligger olästa.
Är det någon mer än jag som tycker det
skulle vara roligt att läsa tillsammans
i en bokcirkel? Att välja böcker och träffas ungefär en
gång i månaden och prata om det vi har läst.
Om du tycker det låter roligt, hör av dig till
Eva Persson Lädja, evamarg.persson@hotmail.com
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