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Tack!

Bergs Röda korskrets sänder ett tack till alla som på olika sätt
bidragit till det goda insamlingsresultatet vid årets välbesökta
adventsfest. Nettobehållningen 12 798 kronor går till Röda korsets
julinsamling för katastrofarbete världen över.

Grattis Bergslunds föräldrakooperativa förskola!

Vid sockenstämman fick förskolan ta emot ett hedersomnämnande:
”Föräldrakooperativet Bergslund har inneburit ett lyft för Berg,
skapat socknens största arbetsplats och fostrat bygdens barn i 25 år.
Sockenrådet vill med detta hedersomnämnande hylla pionjärerna
som en gång gjorde detta möjligt, de som därefter tagit vid och de
som i framtiden kommer att driva förskolan till gagn för bygden.”
Sockenrådet 2015/16 består av:
Lars-Erik Persson,Lädja (ordf), Karl Larsson, Hjulatorp, Maria Bjurström,
Ernatorp, Jonas Björklund, Berg, Marie-Sabina Månsson, Berg, Kerstin
Haggren, Ramsås, Birgitta Petersson, Bredhult, Peter Eliasson, Holma
samt Kajsa Holst, Berg.
Suppleanter: Erik Hansson, Bredhult, Sofia Asplund, Lädja, Mats Ericsson, Håknahul, Bengt-Göran Andersson, Hjulatorp, Anders Thomasson,
Källehult, Gunnar Petersson, Slätthult, Lars Nyvall, Fagerås och
Maria Ahl-Zanier, Berg.

Sockenrådets nästa möte: Onsdag 20 januari kl 19 hemma hos
BG Andersson i Hjulatorp. Ordinarie ledamöter och suppleanter
hälsas välkomna.

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa blad kommer
ut i februari. 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

Gott nytt 2016!

Ett nytt år väntar på oss!
Men först vill vi avsluta helgerna och dansa ut julen - som vanligt!

Dansa ut julen på kyrkbacken
Söndagen den 10 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!

Möt andra Bergbor! Gilla bergsockenbor på Facebook!

Bergs kyrka vad händer?

Dags för nya idéer inför ännu en Bergvecka
Torsdag 4 februari kl 19 samlas vi i bygdegården för att
börja planeringen inför årets Bergvecka. Föreningar och
privatpersoner som har tankar kring programpunkter och
vill delta i arrangemanget är hjärtligt välkomna.
Om vi vet om varandras planer, så kan vi också anpassa oss
efter varandra, för att göra veckan så bra som möjligt.
					
Välkomna! /sockenrådet

Efterlysning

Ni som är intresserade att driva
cafeét i sommar hör av er till någon i
bygdegårdsföreningens styrelsen .

Gymet: Ni som tränar tänk på att

betala in hyra -vt 2016, koden ändras
efter nyår.
Alla som inte har andelar och vill
börja träna ring Marcus 0737568406 .

Passar inte bussen?
Prova Bergs
mobilsamåkning,
för plånbokens och
miljöns skull. Logga
in på http://berg.
mobilsamakning.se

En kort beskrivning av det
som hänt under hösten och
hur planeringen framåt ser
ut.
I augusti fattade
stiftsstyrelsen beslut om
kyrkoantikvarisk ersättning
till Berg för år 2016-17
med ca 3,6 miljoner kronor
för dränering, sanering,
byte av träbjälklag och
avfuktningsanläggning.
Man beslutade också om
kyrkobyggnadsbidrag för 2016 med som högst 420 000
kr för omgestaltning av vapenhuset och nedre delen av
kyrkan, med målet att skapa en församlingshemsdel.
Detta innebär att arbetet för att åter kunna öppna Bergs
kyrka har börjat.
Växjö kyrkogårds och fastighetsförvaltning har tillsatt en
arbetsgrupp med bland annat arkitekt och antikvarie. I
gruppen ingår också pastoralchef Lars-Gunnar Selinder,
kyrkoherde Richard Grügiel samt representanter
från Lammhults församling. Sammankallande
är fastighetsingenjör Kristoffer Tarstad, och från
församlingsrådet ingår ordf. Janeth Ståhl, vice ordf. Linnea
Ivarsson och Gunnar Petersson. Gruppen har haft sitt första
sammanträde.
Gruppen arbetar med målet att arbetet med att renovera
kyrkan ska kunna vara igång senast hösten 2016 och att
arbetet ska vara klart våren 2017.
						
Gunnar Petersson

