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Sommarkvällar
på Lilla Björka
Fem onsdagar klockan 18
Skogsvårdstyrelsens arbete, Christer Tufvesson.
Spillkråkorna, om kvinnliga skogsägare. Camilla Logarn.
Träålderns människor i konungariket Svänan,
Anders Johansson.
3 augusti: Ekologiskt skogsbruk – vinst för både människor och natur.
Gun Denhart.
10 augusti: Fredrik Sjöberg, författare, översättare, biolog och heders-		
doktor vid SLU.
13 juli:
20 juli:
27 juli:

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

Sockenrådets samlas för förberedelser, tältresning m m inför
pubkvällen lördagen den 9 juli kl 10 i bygdegården. Städning dagen
därpå, samma tid.
Nästa möte: Torsdagen den 11 augusti kl 19 i bygdegården (om
inte annat meddelas).

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa beräknas
komma i augusti. 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
Välkommen till Bergveckan 20 år!
Dags för ännu en Bergvecka. Tänk att evenemanget fyller 20 år i år!
Programmet har du fått i brevlådan, men det finns också i sin
helhet på bergsocken.se.
Välkommen till en vecka med utställningar och aktiviteter av olika
slag. Vi hoppas att alla hittar något som lockar!
Tack alla som ställer upp och arrangerar. Nu håller vi tummarna
för "lagom bra väder" och på många besökare!
Vi ses den 2–10 juli!
Möt andra Bergbor!
Gå med i gruppen bergsockenbor på Facebook! Gilla Bergveckan!

Efterlyses:

Sommar med
Bergs hembygdsförening

Stiftelsen Gustafs Bjursjö efterlyser äldre allmogeföremål
som gåva. Föremålen kommer att auktioneras ut i Bjursjö
måndagen den 4 juli, under Bergveckan. Behållningen går
oavkortat till stiftelsen verksamhet.

Öppet: Hembygdsgården är öppen alla söndagar från och med
17/7 till och med den 7/8 mellan 14-17. Då serveras der våfflor.
Under Bergveckan enligt särskilt program.

Allmogeföremål till auktion

Gåvorna önskas senast den 30 juni.
Kontakta stiftelsens ordförande Lars Andersson telefon
0470/608 55, alternativt Göran Larsnäs,
e-post goran.larsnas@gmail.com

Slåttergille
Fredagen den 29/7 med start kl 19.00. Vi bjuder på slåtterorkester,
slåttergröt och kaffe. Ni bjuder på arbete.
					
Välkomna! hälsar styrelsen

Kyrkogårdsvandring

Lördagen den 27 augusti kl 14 inbjuds till kyrkogårdsvandring
med Bengt Ivar Peterson som guide. Samling vid Bergs kyrka.
I år är människorna bakom de gamla gravstenarna på slänten i
fokus.
Pastoratets fastighetschef Mats Lindblad medverkar.
Efteråt serveras kaffe i hembygdsgården.
				
Arr: Bergs hembygdsförening och
					
Lammhults församling

Friluftsgudstjänst

Söndagen den 7 augusti kl 14
Församlingen tar upp en gammal tradition och håller
friluftsgudstjänst på Bergs gamla kyrkogård vid Bergsjön.
Präst: Harald Gustafsson
Kantor: Eva Johnsson Rydman.
Kyrkkaffe.
					
Lammhults församling		

Välkomna till Lädja badplats i sommar
Badplatsföreningen har med stöd av kommunen rustat upp
med ny utedass, ett lass sand och ett lass stenar.

