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Regionteatern kommer till bygdegården den 4 november
med föreställningen Varje våg. Mer information kommer
senare.

Cornelias gympa
Höststart i Bergs bygdegård 5 september kl 18.30.

Välbesökt Bergvecka
Många av arrangörerna för årets Bergvecka uppger att de
haft fler besökare än tidigare år till både utställningar och
aktiviteter. Positiv respons ger ny kraft! Så nu laddar vi om
inför 2017!

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

Nu är det snart ny termin och kanske dags för nya vanor.
Mobilsamåkningen är ett smart sätt att utnyttja de bilar som
ändå rullar till och från Berg. Taxan är fastställd ocg du åker
med "känt folk" från bygden som godkänns av våra egna
administratörer. Du kan lätt se vilka transporter som går
eller bevaka de nya skjutsar som läggs in. Och det kostar
inget att logga in! Prova du också!
Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa beräknas
komma i september. 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
Bara augusti och fortfarande sommar. Men snart blir det vanlig
vardag och många aktiviteter drar igång igen.

Nominera Årets Bergbo!

Vem har gjort sig förtjänt av utmärkelsen Årets Bergbo 2016?
Tänk på de tre ledorden: aktuell - ideell - för bygdens bästa.
Lämna ditt förslag till någon i sockenrådet, eller till
ordföranden Lars-Erik Persson, jps.ladja@gmail.com, eller
75081, 070-5175125.
Möt andra Bergbor!
Gå med i gruppen bergsockenbor på Facebook! Gilla Bergveckan!

Föreningskafé på Lilla Björka
Vid föreningskaféerna på Lilla Björka har du möjlighet
att njuta av kaffe, kaka, sällskap, huset och trädgården.
Arrangörer är olika föreningar i Berg. Två träffar återstår den
här säsongen. Söndagar kl 15-18.
4 4 september: Bergs scoutkår
4 2 oktober: Lädja badplatsförening - tårtkalas!

Älgskötselområdet
Bergs älgskötselområde kallar till årsmöte och samrådsmöte
den 21 augusti kl 19.00 i Bergs bygdegård.

Bergslunds förskola
Bergslunds föräldrakooperativ startar nu sitt 27 läsår. Barnen
i verksamheten kommer för närvarande från Bergs socken
och Lammhult. På förskolan är 21 barn inskrivna och på
fritids 19 barn.
Om du är i behov av förskole- eller fritidsplats hör av dig till:
Förskolechef Maria Ericsson maria@bergslund.se 0472-720 50

Stickkafé igen
Stickkaféet i sockenstugan börjar igen 7 september kl 14-17.
Vi träffas varannan vecka.
Alla välkomna med eller utan stickor. Bara att ses över en
kopp kaffe och prata lite är kul.
Kontakt: Linnea Ivarsson, tel 070-3056483.
Välkomna!

Kyrkogårdsvandring
Lördagen den 27 augusti kl 14
Årets rotevandring sker i samarbete med Svenska
kyrkan på Bergs kyrkogård. Bengt-Ivar Petersson guidar oss bland
äldre gravstenar. Samling vid Bergs kyrka.
Efteråt serveras kaffe i hembygdsgården.
				
Arr: Bergs hembygdsförening och
					
Lammhults församling
				

Höstaktiviteter vid Bergs skjutbana
Onsdagen den 24 augusti kl 18 börjar vi med övningsskytte
på älgbanan för klass 1 vapen och fortsätter sedan varje
onsdag fram till älgjakten.
Lördagen den 17 september kl 14 anordnas en tävling på
den lilla älgbanan för kal.22 vapen. Vapen och ammunition
finns på plats om man inte har eget. Samling på skjutbanans
50-metersvall, 20 kr per skytt.
						
Bergs skytteförening

Öppet hus i bygdegården
Den 20 augusti kl 11–16 har vi jobbardag och Öppet Hus.
Det finns någon i styrelsen under hela dagen som kan sitta ner
över en fika (vi bjuder självklart).
Nyinflyttade har möjlighet att titta igenom hela huset och göra
sig hemmastadda. Vi svarar på frågor och tar emot idéer om
vad vi ska ha vår bygdegård till. Vill du köpa gymkort går det
ju bra. Du kan också bli andelsägare i bygdegårdsföreningen.
				
			
Välkomna/Bygdegårdsföreningen

