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Bergslunds föräldrakooperativ är nu på sitt 27 läsår. Om du är i
behov av förskole- eller fritidsplats hör av dig till:
Förskolechef Maria Ericsson maria@bergslund.se 0472–720 50

Är du intresserad
av att engagera dig i Röda Korset i Berg? Dina krafter
behövs! Kontakta Inger Skogström 070-697 20 21.
Röda Korset är en humanitär rörelse över hela världen. Den grundades för att
skydda mänskligt liv och hälsa samt lindra mänskligt lidande, både långt borta och
på hemmaplan.

Prova mobilsamåkning
– för plånbokens
och miljöns skull!
http://berg.mobilsamakning.se/
Mobilsamåkningen är ett smart sätt att utnyttja de bilar som ändå
rullar till och från Berg. Taxan är fastställd och 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!
Sockenrådets nästa möte: 17 januari kl 19 i bygdegården.
Ledamöter och suppleanter hälsas välkomna.

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa beräknas
komma i januari. 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
Adventsfika på Lilla Björka
Söndag 11 december kl. 14– 17.

Om ni bjudet på prat och skratt så bjuder vi på glögg,
pepparkakor, kaffe och lussekatter!
Med andra ord allt är gratis!
Kl 15 och kl. 16 visar vi ett bildspel “Elin Wägner i Berg”. Det
innehåller ett 60-tal bilder framförallt från 40-talet.
Kom och sitt ner vi brasan och ta det lugnt en stund inför jul!

God Jul och Gott Nytt 2017

Adventsmys i skolan!
Fredag 16 december kl.18.00 i Lädja skola.
4 Soppa, bröd, glögg och pepparkaka.
Pris: 40 kronor, barn 20 kronor.
4 Musikquiz.
4 Re-use-klappswap: Ta med något du själv inte
använder längre men tror någon annan kan bli glad
för (t ex en utläst bok, en leksak barnet tröttnat på eller
liknande.) En vuxenswap och en barnswap.
Hoppas vi ses!			

Lädja badplatsförening.

Välkommen att fira julbön igen i
Missionshuset i Lädja på julafton
den 24 december kl 16.30.
Diakon Thorsten Tiedt,
Lammhults församling

Stickkafé på ny dag
Stickkaféet i sockenstugan byter dag. Vi träffas tisdagar kl 14-17
varannan vecka (jämna veckor), med start 10 januari.
Alla välkomna med eller utan stickor.
Kontakt: Linnea Ivarsson, tel 070-3056483. Välkomna!

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

Dansa ut julen på
kyrkbacken
Söndagen den 15 januari kl 17.
Som traditionen bjuder möts vi för
knutsdans på kyrkbacken.
Dans kring granen. Tomtebesök
och godispåsar till barnen. Glögg
och korv serveras. Välkomna!
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För några år sedan hade vi en framtidsdag där vi i grupper
jobbade fram olika idéer för att utveckla Berg.
Det resulterade bland annat i bredbandssatsningen.
				
Nu är det dags igen! Hela familjen är välkommen till Bergs
bygdegård söndagen den 29 januari kl 14–17.
Ledare: Maja Söderberg
/arr: Sockenrådet

