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Tre onsdagar kl 18
Som en hyllning till Elin Wägner och
hennes livsviktiga engagemang inom jämställdhet, fred och miljö
bjuder vi in engagerade och kunniga föredragshållare under sommaren
.
12 juli kl. 18.00
GUDRUN SCHYMAN talar om
			
jämställdhet.
2 augusti kl. 18.00 Pierre Schori talar om fred.
9 augusti kl. 18.00 Birger Schlaug talar om miljö.
Begränsat antal platser. Förhandsanmälan till Birgitta Hansson,
073 420 63 66. 100:- inkl kaffe och bulle.

Glad
i HATTEN

Lördagen den 8 juli, Bergveckans sista helg,
arrangerar sockenrådet en fest i bygdegården.
Kl 19.30 serveras mat från Daniels Paella &
tapas. 200 kr/person (100 kr för barn). Boka
på tel 073-15 69 444 eller mejl holma.nyborg@
hotmail.se. Begränsat antal platser.
Efter 21.30 är puben öppen för alla. Musik.

Sockenrådet samlas inför puben lördagen den 8 juli kl 10 i Bergs
bygdegård.

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
Laddat för sommaraktiviteter
och en ny Bergvecka!
Vi är redo för en ny Bergvecka 1-9 juli. Programmet finns på
bergsocken.se och kommer i tryckt version i din brevlåda
före midsommar.
SCOUTERNAS MIDSOMMARFEST
vid Bergs scoutstuga
midsommardagen 24 juni kl 15.00
Dans kring stången, femkamp, tipsrunda, fika
Dans av Växjöortens folkdanslag
Välkomna!			

Bergs NSF scoutkår

Arbetet på Bergs kyrka
Nu har arbetena med renovering av Bergs kyrka
kommit igång. Huvudentreprenör är Lagans
Bygg.
Kostnaderna blev högre än beräknat vilket har
lett till försening av projektet. Det har också
lett till att kyrkorådet har beslutat att dela upp
arbetet i två etapper.
Den första etappen innebär att man sanerar grunden och byter
bjälklag och golv i kyrkan. Man förbereder också inför den andra
etappen.
Den andra etappen innebär att omgestaltningen av kyrkorummet
fullföljs och glaspartier sätts upp för att skapa ett församlingsrum
och ett andaktsrum under den framflyttade orgelläktaren nere i
kyrkan. Förberedelserna för denna etapp är påbörjade.
Den första etappen är nu i gång och arbetet beräknas vara klart
i november och därefter planeras en återinvigning av kyrkan i
december.
Under Bergveckan planeras en frågestund i sockenstugan
torsdagen den 6 juli kl 15:00.
Välkommen!					
Gunnar Petersson

Information från Växjö pastorat:

Renoveringsarbetet för sanering av mögelsmittat golvbjälklag i
Bergs kyrka är äntligen igång. Vi ser fram mot återöppnandet av
kyrkan vilket planeras till december 2017.
Under byggtiden kommer kyrkogården att vara öppen för
besökande och med normal drift.
Kyrkan tillsammans med yttre byggstaket utgör
byggarbetsplats som av säkerhetsskäl inte är tillgänglig för
allmänheten vilket vi hoppas att alla respekterar.
Under byggtiden upplåts Sockenstugan i Berg för entreprenörers
räkning och kommer med undantag för Bergveckan att hållas
stängd.
För eventuella frågor hänvisas till
projektledare Kristoffer Tarstad,
0470-704818.

Bergs hembygdsförening:

Aktiviteter i sommar
Öppettider i
hembygdsgården,
våffelservering
Söndagar (9/7, 16/7, 23/7, 30/7
och 6/8) kl. 14-17
Slåttergille 29 juli kl 19.00
Slåtterorkester, slåttergröt och kaffeservering.
Friluftsgudstjänst på Gamla kyrkogården
i samarbete med Svenska kyrkan
Söndagen den 6 augusti kl 14.00.
Hembygdsföreningen bjuder på kaffe
”Rotevandring” (Gamla kyrkogården)
i samarbete med svenska kyrkan
Lördagen den 26 augusti, ciceron Bengt Ivar Petersson
Samling Bergs kyrka kl 14.00 för samåkning till Gamla
kyrkogården

Skjutbanan åter godkänd!
Bergs skytteförening har gjort förbättringar av kulfånget och
ökat säkerheten vid skjutbanan.
Därmed är Bergs skjutbana godkänd av polismyndigheten
och fungerar som vanligt. Välkommen åter!			

