Boka datum: Den

Årsmöten

aBergs Rödakorskrets håller årsmöte den 19 februari
kl 19.00 i Bergs bygdegård.
aBygdegårdsföreningen Bergslund kallar till årsmöte den 24
februari kl 16 i Bergs bygdegård. Vi bjuder på smörgåstårta!
/styrelsen

7 april kl 09.00-12.00
visar Jonatan Person
hur man ympar
äppelträd. Vi samlas på
Lilla Björka.
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/hembygdsföreningen

aBergs scoutkår inbjuder till årsmöte fredagen den 1 mars kl.
18:30 i scoutstugan. Välkomna /styrelsen
aBergs hembygdsförening håller årsmöte söndagen den
24 mars kl 15.00 i Bygdegården. Program: Årsmötes
förhandlingar. Vi uppmärksammar på lite olika sätt att Bergs
krönika fyller 75 år. Kaffe och våffla. Välkomna! /styrelsen

Efterlyses: Väckarklockor!

I sommar är "Väckarklocka"temat för utställningar på Lilla Björka.
Vi ska presentera alla de som fått utmärkelsen "Årets väckarklocka
" och möblera upp vardagsrummet som det såg ut 1941 när Elin
Wägner skrev Väckarklocka.
För att pigga upp det hela tänker vi försöka låna ihop en massa
gamla väckarklockor. "Riktiga" sådana som står på ben och kan
dras upp!
Har du någon att låna ut? 20 juni - 25 augusti.
Kontakta Birgitta Hansson, Söreskog.
Sockenrådets: Nästa möte med sockenrådet hålls den 27 februari kl
19 i bygdegården. Alla ledamöter hälsas välkomna!

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa blad kommer
i februari/mars. 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
Vill du vara med i årets Bergvecka?
Arrangerande föreningar och privatpersoner med idéer om
utställningar och aktiviteter på årets Bergvecka är välkomna
till årets första planeringsmöte:
Onsdagen den 13 februari kl 19 i Bergs bygdegård.
		
Intresserade hälsas välkomna!
				/sockenrådet
Fiket i bygdegården
Är du intresserad av att driva sommarkaféet i bygdegården
(fokus på Bergveckan). Kontakta Cornelia på tel 070-7272018
eller cornelia.richtersimsek@vaxjo.se

Elin Wägner-vecka 4–10 februari
Teater: Riksteatern har den 10 februari premiär på

föreställninen "Väckarklocka - jubileumsvesionen". Teatern
spelas på Växjö teater.

Öppet hus: Lilla Björka kommer att ha öppet
hus med fri entré, guidning och fika lördag
9 februari och söndag 10 februari kl. 12.00–
16.00. Välkomna, välkomna!

Barnteater: Måntornet
I vår är det dags för barnteater igen i Bergs bygdegård.
Lördagen den 30 mars kl. 15.00 visar vi teatern Måntornet.
Det är en finstämd och rolig föreställning om en pojkes
drömmar som bygger på en bok med samma titel.
Teatern riktar sig till barn i åldern 3–5 år men alla som vill
är givetvis välkomna. Inträdet är 75 kr/person och efteråt
bjuder vi på fika.
För att boka ring Linnea Ivarsson på 070-305 64 83.

Föreläsning: Torsdag 7 februari kl. 16.00

föredrag på Smålands museum då arkitekt Olof Thedin
berättar om arkitekten Carl Bergsten som ritade Lilla Björka:
"God is in the details, Arkitekt Carl Bergstens ritningar till
författaren Elin Wägners Lilla Björka 1924-25". Fri entré.

Svenska kyrkan hälsar välkommen:
Stickcafé med Linnéa i Bergs kyrka
onsdagar kl.12:00 jämna veckor.
Föräldragrupp med sång i Bergs
sockenstuga på torsdagar 14-16. 0 år och
uppåt med vuxen.
ALBA-kören har körövning i Bergs kyrka
på torsdagar 17:30. Kom och var med!
Söndagsmässa i Bergs kyrka 24 februari
kl.10.00. Tobias Stark, Charlotte Forsberg.
Mer info på www.svenskakyrkan.se/vaxjo/lammhults-forsamling bland
annat om After work 30/1 i Lammhults kyrka och om inspirationsdag för
dig som går i bröllopstankar 16/2 i Asa.

HALV 7 HOS DIG!

Turnerande glasutställning
söker hem i Berg!
Glaskonstnären Markus Emilsson söker privatpersoner
som tycker det skulle vara spännande att öppna sitt hem för
glasprojektet Halv 7 hos dig.
Utställningen är gjord för att visas i hemmiljö och består av
både skulpturala verk, mindre installationer och konstnärliga
bruksobjekt.
När verken är på plats hos dig ansvarar du för att ordna en
vernissage där du bjuder in vänner, bekanta, grannar och
andra som du vill ska få dela öppningen av Vernissage,
Halv 7 Hos Dig! Då närvarar också konstnären och en av
gästartisterna som skapat utställningen. Efter en vecka flyttar
utställningen vidare. Projektet pågår mars–april.
Mer information finns på www.halv7hosdig.com
eller mejla konstnären på halv7hosdig@hotmail.com

