Familjehajk på Bergveckan
Första lördagen på Bergveckan kör scouterna en repris på förra årets
Familjehajk vid scoutstugan.
Lördagen den 27 juni kl. 17.00 till söndagen den 28 juni kl. 10.00.
Kostnaden är 100 kr/pers och då ingår middag, nattamat och frukost.
Anmälan görs senast tisdagen den 23 juni till Camilla Einarsson på
camilla.einarsson@nsf.scout.se eller 0730-54 33 81. Max 50 personer.
Välkomna! Bergs scoutkår
					

Lammhultsdagen 13 juni
Plats: Lyckans höjd
Start kl 9.00

Anmälan senast 6 juni till
bjorn-klasson@telia.com eller
lalle.hedstig@gmail.com.
Endast öppet för dig som bor i
36030-området. Snabbschack,
från 0 år och uppåt.
Förkunskaper: Du ska veta hur pjäserna går.
			
Arr: Samhällsföreningen i Lammhult med flera
Passar inte bussen?
Prova Bergs mobilsamåkning, för plånbokens
och miljöns skull. Logga in på http://berg.
mobilsamakning.se

Sockenrådets nästa möte: Måndagen 15 juni kl 19.00 hemma hos
Jonas Björklund. Ord. ledamöter och suppleanter hälsas välkomna.

Bergbladet ges ut av Bergs sockenråd. Nästa blad kommer
ut under sommaren, efter behov. Lämna ditt bidrag på tel
0472-74168 eller mejla till kerstin.haggren@bredband.net.
Mer information hittar du på Bergs hemsida:

www.bergsocken.se

Möt andra Bergbor!
Gilla bergsockenbor
på Facebook!
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Bergbladet
Bergveckans program klart
Det dröjer till veckan före midsommar innan det tryckta
programmet för årets Bergvecka kommer i brevlådorna. Men
programmet ligger redan nu på www.bergsocken.se.
Där hittar du också uppdateringar och extrainformation
framöver.

Föreningskafé på Lilla Björka
En söndag i månaden (ej juli/augusti) arrangeras föreningskaféer på Lilla
Björka under sommarhalvåret. Då har du möjlighet att njuta av kaffe,
kaka, sällskap, huset och trädgården.
Välkommen den 7 juni kl 15–18: Bygdegårdsföreningen och sockenrådet
är värdar.

Midsommarfest
vid scoutstugan
Midsommardagen 20 juni kl 15.00
Underhållning, tipsrunda, femkamp, lotterier
kaffeservering och dans kring midsommarstången.
VÄLKOMNA!
Bergs Scoutkår
PS. Om du vill hjälpa till att klä midsommarstången
är du välkommen kl 10.00.

Årsmöte för viltvårdsområde

Medlemmarna i Bergs Sydöstra viltvårdsområde kallas
till årsmöte på Hösatorpet lördagen 18 juli kl 16.00.
Stadgeenliga ärende. 				
/Styrelsen

Ansök om stipendium

Glöm inte att anmäla din stipendieansökan till Torsten och
Maria Magnussons stiftelse. Sista datum 15 augusti.
Mer information om vilka villkor som gäller hittar du på
www.tommstiftelse.se

Tack!

Vid vårens musikkafé i bygdegården samlade Bergs Röda
korskrets in 9630 kronor. Pengarna går till Röda korsets
vårinsamling "På flykt".

Pub i skyttepaviljongen
		

med irländsk musik

Lördagen den 30 maj

kl 20 i
Skyttepaviljongen vid
skjutbanan.
Musik: Skibbereen.
Korv serveras.

Alla – både medlemmar och andra intresserade – hälsas varmt
välkomna!				
						
Bergs skytteförening

Sommar med Bergs hembygdsförening
Öppet i hembygdsgården. Hembygdsgården, som nu är
uppfräschad, är öppen alla söndagar från och med den 12/7
till och med 9/8 mellan 14-17. Då serveras det våfflor.
Slåttergillet äger rum fredagen den 24/7 med start kl. 19.00.
Vi bjuder på slåtterorkester, slåttergröt och kaffe. Ni bjuder
på arbete.
Årets rotevandring i Lädja västra rote går av stapeln
lördagen den 22/8. Vi samlas vid Lädjasågen kl 15.00 för
gemensam transport till korsningen mot Hult och tar oss
sakta ner för “Lädjavägen”.
					
Välkomna!
/styrelsen

